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نايف العتيبي

الكويت تجّدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني وتدعو مجلس األمن لحماية المدنيين
األمم املتحدةـ  كونا: جددت الكويت الليلة قبل 
املاضية موقفها الثابت ودعمها الكامل لنضال الشعب 
الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية املشروعة 
بإقامة دولته املستقلة على أرضه وعاصمتها القدس 
الشــــريف داعية مجلس األمن الى اتخاذ تدابير 

فورية حلماية املدنيني.
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة القاها السكرتير االول نايف العتيبي أمام 

جلنة املسائل السياسية اخلاصة وانهاء االستعمار 
خالل مناقشــــتها تقرير اللجنة اخلاصة املعنية 
بالتحقيق في املمارسات االسرائيلية التي متس 
حقوق االنســــان للشعب الفلسطيني وغيره من 

السكان العرب في األراضي احملتلة.
وقال العتيبي »اننا ندعو املجتمع الدولي متمثال 
في مجلس األمن الى االضطالع مبسؤولياته األمنية 
لردع ووقف ممارسات احلكومة االسرائيلية عن 

طريق تفعيل وتطبيق قراراته واتخاذ تدابير فورية 
حلماية السكان املدنيني وضمان عدم تكرار مثل هذه 
املمارسات الوحشية التي تزيد من تدهور األوضاع 
املعيشية للشعب الفلسطيني«. وطالب العتيبي 
احلكومة االسرائيلية باالنسحاب الفوري وغير 
املشروط من اجلوالن السوري احملتل وبااللتزام 
بتنفيذ توصيات اللجنة اخلاصة والتعاون معها. 
وناشــــد االســــرة الدولية الضغط على احلكومة 

االسرائيلية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون 
االنساني الدولي داخل األراضي احملتلة وااللتزام 
باحلل السلمي بتطبيق قرارات األمم املتحدة ذات 
الصلة وفي مقدمتها قرارات مجلس األمن 242 و338 
و1397 و1515 وتنفيذ مبدأ األرض مقابل الســــالم 
واملبادرة العربية للسالم وخارطة الطريق وذلك 
بهدف الوصول الى سالم دائم وعادل في الشرق 
األوسط.  وذكر العتيبي بالتقارير املتتالية التي 

أشــــارت »بشــــكل واضح وصريح« الى استمرار 
املمارسات االسرائيلية التعسفية التي تتعارض مع 
القانون اإلنساني الدولي ومبادئ اإلعالن العاملي 
حلقوق االنسان وتنتهك حقوق السكان الفلسطينيني 
وغيرهم داخل األراضــــي العربية احملتلة والتي 
أدت الى تدهور حالة حقوق اإلنسان فيها تدهورا 
شديدا وزادت من معاناتهم ومن صعوبة الظروف 

االقتصادية واالجتماعية التي يعيشونها.

.. وتتبرع بأكثر 
من مليون دوالر 
لألمم المتحدة

»السكنية« تدعو 
أصحاب طلبات 

تخصيص لمراجعتها

»المحاسبة« يستحدث 
آلية لتوزيع تقاريره

العامة  دعـــت املؤسســـة 
الســـكنية املواطنني  للرعاية 
اصحاب الطلبات االســـكانية 
والراغبـــني في احلصول على 
قســـائم حكومية فـــي مدينة 
صباح االحمد وبيوت حكومية 
في مدينة سعد العبداهلل الى 
مراجعتهـــا للنظر في طلبات 

التخصيص لهم.
وقالت املؤسســـة في بيان 
صحافـــي امـــس انهـــا تدعو 
اصحاب الطلبات االســـكانية 
حتى تاريخ 31 يناير من عام 
1999 للتخصيـــص لهـــم في 
مدينة صبـــاح االحمد بينما 
تشمل الدعوة اصحاب الطلبات 
حتى تاريخ 31 ديسمبر 1996 
للتخصيـــص مبدينة ســـعد 

العبداهلل.
انها ستبدأ في  واوضحت 
استقبال املراجعني اعتبارا من 
15 اجلاري مشددة على ضرورة 
احضارهم املستندات الرسمية 
اخلاصة بهم السيما من اجروا 
معامالت تغيير اسم من الرجال 

والنساء.

فــــي إطــــار حــــرص ديوان 
احملاسبة على تفعيل تقاريره 
عن اجلهات املشــــمولة برقابته 
استحدث لهذه السنة وألول مرة 
آلية جديدة فيما يتعلق بتوزيع 
تقريره الســــنوي عــــن نتائج 
الفحص علــــى تنفيذ ميزانيات 
تلك اجلهات، حيث قام بتزويد 
كل وزيــــر على حدة بنســــخة 
الديوان عن اجلهات  من تقرير 
التابعة لوزارته، وجاء في الكتاب 
املرفق واملوجه للوزراء واملوقع 
من رئيــــس الديوان عبدالعزيز 
العدساني اآلتي: »إميانا من ديوان 
احملاسبة بأهمية التعاون معكم 
من أجل تالفي ما ورد بتقاريره 
من مالحظــــات وإيجاد احللول 
املالئمة لها ضمانا لعدم تكرارها 
وحفاظا على املال العام وإسهاما 
في تنفيذ وزارتكم ملهامها وفقا 
خلططهــــا وبرامجهــــا بكفاءة 

وفاعلية«.
»يسرني موافاتكم بنسخة 
من املالحظـــات التي وردت 
بتقرير ديوان احملاسبة عن 
الفحـــص واملراجعة  نتائج 
علـــى تنفيـــذ ميزانيـــات 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
واجلهات املستقلة وامللحقة 
وحساباتها اخلتامية للسنة 
املالية 2009/2008 واخلاصة 
بوزارتكم واجلهات اخلاضعة 

إلشرافكم«.
»آملــــني تكليــــف املختصني 
لديكم بدراستها واتخاذ االجراءات 
املناسبة لذلك وموافاتنا مبا يتم 
في هذا الشأن، علما ان الديوان 
على أمت االستعداد لعقد اجتماع 
معكم او مــــن ترونه للرد على 
استفساراتكم مبا يحقق الهدف 
املنشود من حماية وصون املال 
العام والوفاء مبا تتطلبه القوانني 

وخطط التنمية«.

األمم املتحدةـ  كونا: أعلن وفد 
الكويت الدائم لدى االمم املتحدة 
ان الكويت قدمت تبرعات طوعية 
لعــــام 2010 ملختلــــف البرامج 
اإلمنائية التي تقــــوم بها األمم 
املتحدة ووكاالتها املتخصصة 
تقدر بأكثر مــــن مليون دوالر. 
وقــــال بيان ألقــــاه عضو الوفد 
املستشار يعقوب السند الليلة 
قبل املاضية خالل مؤمتر األمم 
املتحدة إلعالن التبرعات لألنشطة 
اإلمنائية ان تبرع الكويت الذي 
يأتي في خضم أزمة اقتصادية 
تعصف باقتصاديات العالم ينبع 
التزامها األخالقي وإميانها  من 
بأهمية تعزيز التنمية والسعي 
الــــى حتقيق الرخاء لشــــعوب 
العالم وتأكيدا للدور الذي تقوم 
به منظمة األمم املتحدة في هذا 

املجال.


