
  أك���دت ال��ك��وي��ت سعيها الى 
تعزيز االمن االقليمي منذ انشاء 
مجلس ال��ت��ع��اون ل��دول اخلليج 
العربية عام 1981 او من خالل 
التوسط حلل خالفات دول املنطقة 
منذ س��ن��وات استقاللها االول��ى 

وحتى اليوم.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة الكويت 
ب��ج��ل��س��ة م��ج��ل��س االم�����ن ح��ول 
ال��ت��ح��دي��ات للسلم واالم����ن في 
ال��ش��رق االوس����ط ال��ت��ي أل��ق��اه��ا 
مندوب الكويت الدائم لدى االمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي 

مساء اول من امس .
وأش����ار العتيبي ال���ى سعي 
الكويت مؤخرا لفتح قنوات حوار 
إقليمية م��ع اي���ران مبنية على 
االحترام املتبادل ومبادئ حسن 
اجلوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية واحترام سيادة جميع 

الدول.
وق��ال إن احل��وار يكون مبنيا 
على اعتماد التدابير لبناء الثقة 
واالبتعاد عن االجراءات االحادية 
والتي ستزيد توتر مياه اخلليج 
ومت���س س��الم��ة امل��م��رات املائية 
وتقوض امن الطاقة في العالم مما 

يهدد السلم واالمن الدوليني.
وذك����ر ان “قضايا ال��ش��رق 
االوسط متشابكة ومعقدة وتأخذ 
ح��ال��ي��ا ح��ي��زا ك��ب��ي��را م��ن اج��ن��دة 
مجلس االم��ن تتراوح ما بني 30 
و40 ف��ي املئة م��ن ج��دول اعمال 
املجلس حيث تشهد املنطقة العديد 
من احلروب واالزمات منذ اكثر من 

سبعة عقود”.
وأض��اف ان ه��ذه املنطقة التي 
تعد مهد االديان السماوية الثالثة 
واحلضارات االنسانية والثقافات 
التي حتتوي على اقدم مدن العالم 
املتمتعة بثروات طبيعية وموارد 
بشرية هائلة من املؤسف ان تشهد 
هذه االزم��ات االمنية والسياسية 

املزمنة.
وأوض����ح العتيبي ان االمم 
امل��ت��ح��دة ع��ام��ة وم��ج��ل��س االم��ن 
خاصة تتعامل مع اكثر من ثمانية 
ملفات في الشرق االوسط منها ما 
مضى عليه اكثر من نصف قرن 
كالقضية الفلسطينية واخ��رى 
س��ن��وات ع��دة ك��س��وري��ا واليمن 
والسودان وليبيا وتتعرض في 
الوقت الراهن خمس دول عربية 

الحتالل اجزاء من اراضيها.
واك���د ان “املنطقة تتصدى 
لالرهاب في خمس جبهات وتشهد 
ستة نزاعات داخلية في ست دول 
عربية من اصل 14 عملية حفظ 
سالم يضاف الى ذلك وجود اكثر 
من ثلث الالجئني والنازحني في 

العالم باملنطقة العربية”.
وق��ال “لقد كررنا في اكثر من 
اجتماع ومناسبة ومحفل ان حل 
القضية الفلسطينية يكمن في 
اعادة احلق الصحابه في ارضهم 
ودولتهم والتوصل الى تسوية 

شاملة وعادلة ودائمة من خالل 
تنفيذ ق��رارات مجلس االم��ن ذات 
الصلة وان��ه��اء االح��ت��الل واقامة 
دولة فلسطينية عاصمتها القدس 

الشرقية”.
وذكر ان سياسات اسرائيل منذ 
ان انضمت لالمم املتحدة يجمعها 
عامل مشترك ه��و ع��دم االل��ت��زام 
مبيثاقها وع���دم تنفيذ ق���رارات 
مجلس االمن والشرعية الدولية 
واالستمرار في انتهاكاتها في ظل 

غياب اي مساءلة.
واوض�����ح ان “ميثاق االمم 
املتحدة ميثل ضماننا ووسيلتنا 
االولية للوقاية من النزاعات كما 
ان هناك مبادرات مطروحة منذ 
سنوات طويلة رفضتها اسرائيل 
كإنشاء منطقة في الشرق االوسط 
خالية من اسلحة الدمار الشامل”.

وح����ول اجل���ان���ب االن��س��ان��ي 
اكد العتيبي ان “عملنا يجب ان 
يكون االنسان محوره والقانون 
مصدره وان نسعى حلياة كرمية 
لشعوب املنطقة والعالم في السلم 
واحلرب ولقد انضممنا مع فرنسا 
ومجموعة من ال��دول في الدفاع 
ع��ن امل��دن��ي��ني وامل��ن��ش��آت املدنية 
م��ن مستشفيات وم����دارس ملنع 

استهدافها خالل احلروب”.
وقال “لقد ذقنا االمرين خالل 
احتالل الكويت الذي شهد العديد 
م��ن انتهاكات ال��ق��ان��ون ال��دول��ي 
االن��س��ان��ي ون��أخ��ذ على عاتقنا 
االه���ت���م���ام امل��ض��اع��ف ل��ض��م��ان 
احترام اجلميع للقانون الدولي 
االنساني”.ولفت ال��ى ان عدد 
الالجئني وال��ن��ازح��ني ف��ي ال��دول 
العربية ارت��ف��ع ال��ى 24 مليونا 
من اصل 70 مليون الجئ ونازح 
وطالب جلوء في العالم اي اكثر 

من الثلث.
واش�����ار ال���ى “الكم ال��ه��ائ��ل 
م��ن العقول التي هجرت دولها 
العربية سعيا حلياة افضل ولذلك 
ف��إن احل��ل��ول السياسية ملشاكل 
املنطقة تظل اولويتنا وان انهاء 
االح��ت��الل ه��و اول تلك احللول 
ونتمنى ان نرى دورا اكبر لالمم 
املتحدة وخ��اص��ة مجلس االم��ن 
ف��ي السعي نحو ض��م��ان تنفيذ 

قراراته”.
وذك���ر العتيبي “لقد خلفت 
ال��ن��زاع��ات واحل�����روب تهجيرا 
ون���زوح���ا ن��ت��ع��ام��ل م���ع اآلث����ار 
االجتماعية واالنسانية الناجمة 
عنهما ولكن ميكننا ان نستثمر 
ف��ي املستقبل ون��ق��ي الالجئني 
واملهاجرين والنازحني معاناة 
ج��دي��دة ومننحهم سبل احلياة 
الكرمية عبر االستثمار بالتعليم 

اوال”.
واكد ان االستثمار في التعليم 
م���ن اب����رز م���ج���االت م��س��اع��دات 
الكويت لالشقاء واالصدقاء سواء 
عبر املساعدات الرسمية او القطاع 

االهلي.

وأوض��ح ان “استثمارنا في 
مستقبلنا ال ينسينا ماضينا 
فنحن ننتمي ملنطقة نشأت فيها 
ح���ض���ارات س��ح��ي��ق��ة وش��ه��دت 
ت��ع��اي��ش��ا م��ش��ت��رك��ا الق����وام من 
ديانات وثقافات مختلفة ملئات 
السنني وال ميكن ل��رأي واح��د او 
رواي���ة واح���دة ان متسح الغير 
وتنفي وج���وده وال ميكن أب��دا 
تبرير ج��رائ��م تدمير امل���وروث 
الثقافي ال���ذي يعتبر عهدتنا 

وامانة للبشرية”.
وقال “لقد جنم عن النزاعات 
جت��ارة بآثار حضارات الشرق 
االوس����ط ت��ض��اف ال���ى ج��رائ��م 
االرهابيني كداعش وغيره في 
تدمير املعالم واآلثار احلضارية 
ووط����أة احل����روب ال��ت��ي دم��رت 
االح��ي��اء وامل��دن ليمحو كل ذلك 
ذاكرة حية حافظت عليها االجيال 
السابقة وال ننسى املمارسات 
املستمرة لسلطات االحتالل في 
طمس الهوية الثقافية للقدس 
الشرقية وللفلسطينيني في عموم 

اراضي فلسطني احملتلة”.

في كلمتها أمام مجلس األمن حول حتديات السلم واألمن في الشرق االوسط
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14 ملهرجان »صيفي ثقافي« إنطالق فعاليات الدورة الـ 

.. ومشاركة اخرى في االحتقال

عبر عن قلق الكويت من تطورات األحداث األخيرة في مدينة عدن

العتيبي: أهمية احلفاظ على وحدة وسيادة اليمن
ودعم اجلهود السعودية لعودة االستقرار ألراضيه
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 اك��دت الكويت اهمية احل��ف��اظ على وح��دة 
وس��ي��ادة اليمن معربة عن قلقها من تطورات 
االحداث االخيرة في مدينة عدن ودعمها للجهود 
الدؤوبة التي تبذلها اململكة العربية السعودية 
في استضافة مباحثات مبدينة جدة بني احلكومة 

اليمنية وممثلني عن املجلس االنتقالي اجلنوبي.
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت بجلسة مجلس 
االم��ن ح��ول اليمن التي ألقاها مندوب الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 

مساء اول من امس .
وأع����رب العتيبي ع��ن ام��ل��ه ف��ي ان تفضي 
املباحثات ف��ي محصلتها النهائية إل��ى ع��ودة 
األمن واالستقرار ومبا يحافظ على وحدة اليمن 

وسيادته على أراضيه.
وقال “مرت ثمانية أشهر على دخول اتفاق 
)ستوكهولم( حيز النفاذ وشهد خاللها استمرار 
طابع اجل��م��ود وع��دم إح���راز أي تقدم ملموس 
وب��ص��ورة اب��ت��ع��دت ع��ن م��ض��ام��ني وتطلعات 
مخرجات مجلس األمن فيما يتصل بالدفع قدما 

لتعزيز احلل السياسي”.
وأك��د ان احل��ل السياسي يقوم على احل��وار 
ال��ذي ترعاه األمم املتحدة ومن خالل القرارات 
)2451( و)2452( و)2481( التي اعتمدها 
املجلس باالجماع وايضا عدة بيانات صحفية 

تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لهذا االتفاق.

واض��اف العتيبي ان اتفاق )ستوكهولم( لم 
يشهد رغ��م م��رور تلك امل��دة أي إج���راءات بناءة 
تقود الى حتقيق املقاصد املرجوة منه فشواهد 
احل��ص��ار على تعز الت���زال ح��اض��رة منذ ارب��ع 
سنوات وبصورة لم تشهد معها أي إج��راءات 
ملموسة نحو حتقيق أو حتى البدء في تنفيذ 
تفاهمات تعز إضافة للجمود املتواصل لتنفيذ 

اتفاق تبادل األسرى واملعتقلني.
واوض���ح ان ات��ف��اق احل��دي��دة م���ازال يكابد 
للوصول إلى نقطة البداية واخلروج من املربع 
األول للتنفيذ والذي لن يتم له ذلك إال من خالل 
احترام التفاهمات واالتفاقات التي مت التوصل 
إليها عبر جلنة تنسيق اعادة االنتشار واخلاصة 
مبفهوم العمليات.ورحب العتيبي باجلهود الذي 
يبذلها املبعوث اخلاص في هذا الصدد بتقدميه 
ملقترحات لكسر حالة اجلمود املصاحب لعناصر 
اتفاق ستوكهولم مؤكدين بذات الوقت ضرورة 
أن ترتكز تلك اجل��ه��ود على تفاهمات تضمن 
ممارسة احلكومة اليمنية لكامل سيادتها على 

أراضيها.
وج���دد م��وق��ف الكويت الثابت ب��أن��ه ال حل 
عسكريا لألزمة في اليمن مؤكدا ما ذكره املبعوث 
اخل��اص على ض��رورة خفض وتيرة التصعيد 
العسكري ومجددا أن األهمية القصوى تكمن في 
التنفيذ الكامل وامللموس جلميع عناصر اتفاق 

ستوكهولم الثالثة.
كما اكد ان ذلك يعتبر املسار األمثل والذي ميهد 
لألرضية املالئمة نحو استئناف اجلولة القادمة 
من املشاورات والتي ستركز على اجلوانب ذات 
الطابع الشامل إلنهاء األزم����ة.ودان العتيبي 
استمرار ومواصلة االعتداءات التي تتعرض لها 
املنشآت املدنية واحليوية في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة والتي كان آخرها استهداف 
حقل الشيبة النفطي مؤكدا دعم الكويت الكامل 
للمملكة ولكافة التدابير التي تتخذها حلفظ أمنها 

واستقرارها وسالمة أراضيها.
وشدد على أن استمرار وتصعيد االعتداءات 
من جماعة احلوثي على األراضي السعودية هو 
انتهاك صارخ للقانون اإلنساني الدولي وتهديد 
صريح ومباشر لألمن واالس��ت��ق��رار اإلقليمي 
ومدعاة حقيقية لتفعيل تدابير حظر األسلحة 

الواردة في قرارات مجلس األمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق ب��االوض��اع االن��س��ان��ي��ة قال 
العتيبي “مازالت اآلثار اإلنسانية الصعبة تلقي 
بظاللها على مشهد األزم��ة خاصة مع تنامي 
التحديات احمل��دق��ة واملتمثلة بنقص األغذية 
وانتشار األوبئة وتواصل إعاقة مسار املساعدات 

اإلنسانية”.
واش��ار ال��ى تعليق برنامج األغذية العاملي 
ألنشطته في صنعاء ملدة قاربت الشهرين قبل 

أن يعاود استئنافها قبل عدة أي��ام بعد القبول 
بشروطه املوضوعية بعدم انحراف املساعدات 

اإلنسانية عن وجهتها األساسية.
وج��دد العتيبي مناشدته جلميع األط��راف 
بأهمية التعاون مع الوكاالت اإلنسانية واإلغاثية 
وع��دم ف��رض أي قيود أو وض��ع عراقيل على 
حركتها ومساراتها وكذلك على ضرورة ضمان 
سالمة العاملني فيها والذين يستحقون كل تقدير 
وإشادة على جهودهم الدؤوبة في ضمان إيصال 
املساعدات ملستحقيها رغ��م الظروف الصعبة 

التي يواجهونها.
كما جدد الدعوة لالطراف اليمنية إلى التنفيذ 
الكامل التفاق )ستوكهولم( اخل��اص مبدينة 
احلديدة وموانئها الثالثة واتفاق تبادل األسرى 
وإع��الن التفاهمات ح��ول تعز ومب��ا ي��ؤدي إلى 
استكمال اجلهود التي يبذلها املبعوث اخلاص 
لألمني العام إل��ى اليمن نحو التوصل إل��ى حل 
سياسي.واشار ال��ى ان احل��ل السياسي يكون 
مبنيا على املرجعيات الثالث املتفق عليها وهي 
املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤمتر احل��وار الوطني وق��رارات مجلس االمن 
ذات الصلة ال سيما القرار )2216( إلنهاء هذه 
األزمة ومبا يحافظ على استقالل اليمن وسيادته 
ووح���دة أراض��ي��ه وع���دم ال��ت��دخ��ل ف��ي شؤونه 

الداخلية.

أزاح الفنان الكويتي فيصل البحيري 
الستار ع��ن أول���ى فعاليات مهرجان 
)صيفي ثقافي 14( حتت رعاية وزير 
االع��الم وزي��ر الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري بأمسية موسيقية كويتية 

شبابية.
وش��ه��دت افتتاحية م��ه��رج��ان ه��ذا 
العام التي أقيمت على مسرح الراحل 
عبداحلسني عبدالرضا تقدمي مقطوعات 
موسيقية عاملية تنوعت بني الكالسيكية 
واحل��داث��ة ول��ك��ن ب��ت��وزي��ع��ات شرقية 
بني نغم عود العازف العماني يوسف 
اللويهي وتشيللو محمد اب��و عوف 

وكمان عبدالوهاب القطان.
وقال ممثل راعي احلفل األمني العام 

للمجلس ال��وط��ن��ي للثقافة والفنون 
واآلداب كامل العبداجلليل في تصريح 
للصحفيني خ��الل احل��ف��ل ان املجلس 
يؤمن ب��أن تقدمي املتميزين واملبدعني 
م��ن الفنانني واملثقفني للجمهور هو 
واج��ب وطني م��ؤك��دا على دوره املهم 
في النهوض بالنشاط الثقافي لكافة 
أف���راد املجتمع.واضاف أن املهرجان 
ب��دورت��ه احلالية يعد األكبر من حيث 
عدد األنشطة التي بلغت 48 نشاطا بني 
محاضرات وأمسيات ومعارض وورش 

عمل لكافة املراحل العمرية.
وش���دد العبداجلليل ع��ل��ى ح��رص 
املجلس على تعزيز االنفتاح الثقافي على 
دول العالم املختلفة الشقيقة والصديقة 

وتعريف اجلماهير في الكويت مبختلف 
الفنون والفرق والسعي للوعي بالتنوع 

الفكري والفني والثقافي.
وم���ن ج��ان��ب��ه أع���رب ال��ب��ح��ي��ري عن 
س��ع��ادت��ه الخ��ت��ي��اره ليقدم افتتاحية 
املهرجان ه��ذا ال��ع��ام مضيفا أن��ه عمل 
مع أصدقائه املوسيقيني على اختيار 
م��ق��ط��وع��ات مختلفة ع��رب��ي��ة وعاملية 
تناسب كافة األذواق واع��ادة تشكيلها 
وتطعيمها ب���اآلالت املوسيقية التي 
ميلكونها ويجيدونها لتكون معزوفات 

فريدة من نوعها بأنغام جديدة كليا.
ويواصل املجلس الوطني مسيرته 
املتميزة م��ن خ��الل مهرجان )صيفي 
ثقافي( ال��ذي يحفل من 20 من الشهر 

احلالي وحتى 5 سبتمبر املقبل بالعديد 
م��ن االن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات الثقافية 
والفنية املتنوعة مبجموعة من االمسيات 
االدبية والشعرية والفنية واملعارض 
ال��ت��راث��ي��ة وم��ع��رض��ا للفن التشكيلي 
وآخر للتصوير الفوتوغرافي وعروضا 
مسرحية وسينمائية ومعرضا للكتاب.
كما يقدم املهرجان في دورت��ه احلالية 
23 برنامجا وورش���ة عمل مجانية 
تستهدف مختلف األعمار واالهتمامات 
كالتصوير الفوتوغرافي وعمل األبواب 
القدمية والنسيج وصناعة االقنعة 
امل��س��رح��ي��ة وت��ص��م��ي��م الشخصيات 
الكرتونية وكيفية اعداد البحث العلمي 

عزف منفرد على البيانووالترجمة وغيرها.

معزوفة جماعية ضمن فعاليات افتتاح املهرجان كامل العبداجلليل


