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الكويت هنأت غينيا بيساو 
بالعيد الوطني

بعث صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس ملم بكاي سنها رئيس جمهورية غينيا بيساو 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني 

لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
وبعث س��مو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس ملم بكاي سنها رئيس جمهورية غينيا 
بيساو الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني 

لبالده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

اتفاقية بين الكويت ومالطا إلعفاء 
حاملي الجوازات الديبلوماسية 

والرسمية من التأشيرات

االمم املتحدة ـ كونا: وقعت الكويت ومالطا اتفاقية 
ثنائية العفاء الديبلوماسيني وحاملي جوازات السفر 

الرسمية من تأشيرات الدخول.
وقع االتفاقية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح ووزير اخلارجية 
املالطي د.تونيو بورغ في مقر بعثة الكويت لدى االمم 

املتحدة.
وقال بورغ فــــي تصريح لـ »كونا« عقب مراســــم 
التوقيع »لقد وقعنا اتفاقية بشأن اسقاط التأشيرات 
للديبلوماســــيني وحاملي جوازات السفر الرسمية في 

كال البلدين«.
واعرب عن امله في ان تقود تلك االتفاقية الى املزيد 
من االعفاءات في اصدار التأشيرات وتسهيالت اكبر بني 
الدولتني في هذا املجال قائال: »هذه خطوة اولى تظهر 

ان عالقاتنا مع الكويت ديناميكية وفي حراك دائم«.
واشار الى ان »هذه واحدة في سلسلة من االتفاقيات 
التي وقعناها هذا العام خالل زيارة رئيس وزرائنا الى 
الكويت في ابريل املاضي في مجاالت الصحة والثقافة 
والتعليم واملشاورات الثنائية بني وزارتي اخلارجية في 
كلتا الدولتني. واستغل بورغ تلك الفرصة للتعبير عن 
تقدير حكومته الكبير للزيارة التي قام بها سمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح والوفد املرافق لهما الى مالطا 
منتصف الشهر املاضي حلضور مراسم تشييع رئيسها 

الراحل جويدو دي ماركو.
وكان دي ماركو رئيسا للجمعية العامة لالمم املتحدة 
خالل احتالل النظام العراقي البائد للكويت عام 1990 
واعرب عن تضامنه الكبير مع االمير الراحل الشــــيخ 
جابر االحمد الذي دعا املجتمع الدولي في ذلك الوقت 

الى حترير الكويت.

الشيخ د.محمد الصباح يوقع االتفاقية مع وزير اخلارجية املالطي

سموه بحث مع أمير قطر القضايا ذات االهتمام المشترك

رئيس الوزراء بحث مع رئيس يونامي دور األمم المتحدة
لمتابعة قرارات مجلس األمن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق

المحمد بحث مع نائب الرئيس السوداني تحضيرات مؤتمر المانحين لشرق السودان

األمم املتحدة ـ كونا: اســــتقبل ممثل صاحب السمو 
األمير سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
مبقر بعثة الكويت لدى األمم املتحدة في نيويورك ممثل 
األمني العام في العراق ورئيس بعثة يونامي في العراق 

أد ميلكيرت.
وجرى خــــالل اللقاء بحث جهــــود األمم املتحدة في 
العــــراق والتطورات املتعلقة بدور األمم املتحدة ملتابعة 
تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي واملتعلقة باحلالة بني 
الكويت والعراق وخاصة ما يتصل فيها بصيانة العالمات 
احلدودية مبا يكفل ضمان حرمة احلدود وفق القرار رقم 
833 املتعلق باحلدود البرية والبحرية وكذلك مبا يتصل 
بضرورة الوقوف على مصير املفقودين الكويتيني وإعادة 
كافة املمتلكات الكويتية. وقال ميلكيرت في تصريح لـ 
»كونا« في وقت سابق حول جهود العراق للخروج من 
طائلة الفصل الســــابع من ميثاق األمم املتحدة: »أجرينا 
مباحثات مع جميع األطراف لبحث اخليارات املتاحة وال 
يزال الوقت مبكرا جدا ملعرفة ماذا سيحدث إال ان جميع 

األطراف مهتمة بهذه املسألة«.
وأضاف ميلكيرت »هناك بعض املؤشــــرات اجليدة 
واملشــــجعة من مختلف األطراف وال ضرورة لتحديدها 
النه يتم مقاربة هذا امللف بحذر كونها قضية حساســــة 
جدا وال ميكن معرفة النتائج قبل ان تكون جميع األطراف 
واضحة حيالها«. وتابــــع ميلكيرت قائال »من املهم جدا 
البحث مع اجلانب الكويتي حول موقفه من هذه القضية 
ونحن فــــي األمم املتحدة نحاول مســــاعدة كل األطراف 
ملعاجلة القضايا التي يجب معاجلتها وفقا لقرارات األمم 
املتحدة السيما القرار رقم 833 )حول احلدود العراقية ـ 
الكويتية( وعلى هذا األساس نأمل أن نتوصل الى حلول 
ولكن في نهاية األمر تقع املســــؤولية على عاتق مجلس 

األمن للموافقة على ذلك«.
وردا على سؤال عما إذا كان التأخير في تشكيل حكومة 
عراقية جديدة يساهم في تعقيد الوضع قال ممثل السكرتير 
العام لألمم املتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق »ان 
املشــــكلة ال تكمن في تشكيل احلكومة ولكن في تقريب 

وجهات النظر واآلراء بني مختلف األطياف السياسية من 
جهة وبني العراق والكويت من جهة أخرى«، وقام ممثل 
صاحب السمو األمير سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلــــس الوزراء بعد ظهر أمس بزيارة ألخيه أمير دولة 
قطر الشــــقيقة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني مبقر بعثة دولة قطر الدائمة لدى األمم املتحدة في 
مدينة نيويورك. ونقل سموه حتيات صاحب السمو األمير 
وســــمو ولي العهد إلى أخيهم أمير دولة قطر الشقيقة 
ومتنياتهمــــا لها مبزيد من االزدهار. وجرى خالل اللقاء 
الذي حضره أعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه بحث 
العالقات األخوية بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها 
في شــــتى املجاالت اضافة الى بحــــث القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك.
واستقبل ممثل صاحب السمو األمير سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء مبقر البعثة الكويتية لدى 
األمم املتحدة نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد 
طه ملناقشة التحضيرات ملؤمتر املانحني لشرق السودان 

الذي تستضيفه الكويت في أوائل ديسمبر املقبل.
الى ذلك، التقى ممثل صاحب السمو األمير سمو الشيخ 
ناصر احملمد مبقر الهيئة العامة لألمم املتحدة في نيويورك 

رئيسة جمهورية قيرغيزستان روزا اوتوبناييفا.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وســــبل تعزيزها في شتى املجاالت مبا يخدم 

مصالح البلدين الصديقني.
كما التقى سموه رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
بقطر الشقيقة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني وبحث أهم القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك واملدرجة على جدول أعمال الدورة 

الـ 65 للجمعية العامة لألمم املتحدة.
واجتمع ســــموه الى رئيس جمهورية فنلندا تارجا 
هالونني حيث استعرضا العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تطويرها وتنميتها اضافة الى القضايا 

ذات االهتمام املشترك.

االمم املتحدةـ  كونا: أكد الرئيس العراقي 
جالل طالباني ان بالده »جادة للغاية« بشأن 
اغــــالق كافة امللفــــات املعلقة »هــــذا العام« 
وستتعامل احلكومة اجلديدة »بجدية« مع 
القضايا بني العراق والكويت مطالبا باخلروج 
من حتت طائلة الفصل الســــابع من ميثاق 

االمم املتحدة.
واضاف طالباني في كلمته أمام الدورة الـ 
65 للجمعية العامة ان املسألة االهم ان العراق 
مــــازال يواجه في هذه املرحلة التخلص من 
عبء القرارات التي اتخذت مبوجب الفصل 
السابع من ميثاق االمم املتحدة. واشار الى انه 

من خالل استعراض هذه القرارات فاننا نعمل 
بجد مع أصدقائنا وأعضاء مجلس األمن من 
أجل تسوية كافة القضايا املتعلقة بالوضع 
في العــــراق. كما لفت الــــى جدية احلكومة 
العراقيــــة اجلديدة فــــي التعامل مع املوقف 
بني العراق والكويت واملســــائل ذات الصلة 
مثل صيانة العالمات احلدودية والتعويضات 
واملفقودين واملمتلكات الكويتية. واكد اننا 
سنعمل مع اشقائنا الكويتيني واألمم املتحدة 
من أجل التوصل الى تسوية ترضي جميع 
األطراف دون االخــــالل بالتزاماتنا مبوجب 
قرارات مجلس األمن التــــي نؤكد احترامنا 

لها والتزامنا بتطبيقهــــا. وبني طالباني ان 
الوضع في العراق قد تغير نتيجة للتطورات 
االيجابية الهائلة التي حدثت منذ انهيار النظام 
السابق ونهاية الدكتاتورية قائال ان الوضع 
اختلف جذريا عمــــا كان عليه وقت اعتماد 
مجلس األمن القرار 661 عــــام 1990. ولفت 
الرئيس العراقي الى انه لهذا السبب »نرى 
أن الوقت قــــد حان اآلن القدام مجلس األمن 
على استعراض جميع القرارات التي اتخذت 
ضد العراق مبوجب الفصل السابع بدءا من 
القرار 661 لعام 1990 بطريقة من شــــأنها أن 
تعيــــد الى العراق وضعه الدولي قبل اتخاذ 

هذه القرارات«. وفيما يتعلق بالقضية النووية 
االيرانية قــــال طالباني ان العراق يرى حق 
الدول املشروع في استخدامات الطاقة النووية 
لألغراض الســــلمية وهو احلق الذي كفلته 
املواثيق الدولية ومــــن بينها معاهدة حظر 
االنتشار النووي. كما شدد على أهمية التوصل 
الى حل ســــلمي في التعامل مع هذه املسألة 
السيما عن طريق احلوار والديبلوماسية فهما 
الوسيلتان األكثر جناحا لتحقيق هذا الهدف 
كما ان أي تصعيد في هذه القضية سيضر 
مبصالح جميع األطراف ويعرض أمن املنطقة 
للخطر. إلى ذلك اجرى السكرتير العام لالمم 

املتحــــدة بان كي مون مباحثات مع الرئيس 
العراقي جــــالل الطالباني تناولت تطورات 
االوضاع فــــي العراق والعالقــــات العراقية 
الكويتيــــة والتزامات العراق الســــيما فيما 
خص البند السابع من ميثاق االمم املتحدة. 
وقال مكتب الســــكرتير العام في بيان امس 
االول »ان السكرتير العام اعرب عن امله في 
تنفيذ العراق جلميع التزاماته السيما تلك 
املتعلقة بدولة الكويت« مشــــددا في الوقت 
نفســــه على »التزام االمم املتحدة مبساعدة 
كل من العراق والكويت على تطوير عالقتهما 

ضمن هذا االطار«.

العراق يتعهد بتنفيذ كل القرارات للخروج من الفصل السابع

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال نائب الرئيس السودانيسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس بعثة يونامي في العراق أد ميلكيرت

صاحب السمو: نأمل أن تسفر المفاوضات المباشرة عن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
وندعو النسحاب إسرائيل من األراضي اللبنانية والسورية المحتلة ووقف انتهاكاتها 

 نيويوركـ  كونا: ألقى ممثل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد كلمة الكويـــت أمام اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة هذا نصها: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصـــالة والســـالم على ســـيد 
املرسلني

الســـيد الرئيـــس.. معالي األمني 
العام

الســـالم عليكـــم ورحمـــة اهلل 
وبركاته

أصحاب اجلاللة والسمو
أصحاب الفخامة
أصحاب املعالي

الدائمـــني  املندوبـــني  ســـعادة 
والسفراء

السيدات والسادة
يسعدني في البداية أن أتقدم لكم 
بالتهنئـــة اخلالصة علـــى انتخابكم 
رئيســـا للدورة اخلامســـة والستني 
للجمعية العامة لألمم املتحدة وأنتم 
متثلون بلدكم الصديق الكونفدرالية 
السويسرية واسمحوا لي أيها السيد 
الرئيس أن أخاطبكم باســـم شـــعب 

الكويت بإحدى لغاتكم الرسمية.
كما ال يسعني اال أن اشيد باجلهود 
املخلصـــة لســـلفكم الدكتـــور علي 
عبدالسالم التريكي وأعبر له عن فائق 
الشكر والعرفان على ادارته الناجحة 

واملميزة ألعمال الدورة السابقة.
كما أود أن أعرب عن فائق االعتزاز 
باجلهود الواضحة التي يقوم بها معالي 
األمني العام لألمم املتحدة السيد بان 
كي مـــون لتحقيق املقاصد واألهداف 
الدولية التي نسعى جميعا من أجلها 
لترســـيخ مفاهيم التعـــاون الدولي 
واحترام الشـــرعية الدولية وتعزيز 

مبادئ ميثاق األمم املتحدة.
السيد الرئيس..

نحتفل قريبا بالذكرى اخلامســـة 
والســـتني على انشـــاء منظمة األمم 

املتحدة ويحدونا األمل بأن تســـتمر 
رحلة جنـــاح األمم املتحـــدة ألعوام 
عديدة قادمـــة باعتبارها أفضل آلية 
دولية متعددة األطراف بل انها األكثر 
شرعية وحيادية ومصداقية وأثبتت 
على مر ستة عقود قدرتها على جتنب 
حروب دامية وحفظ الســـلم واألمن 
الدوليني اال أن التحديات والتهديدات 
التي تواجـــه املجتمع الدولي تتزايد 
بدال من أن تتناقص وأصبحت أكثر 
تشابكا وتعقيدا لذلك فإن دور املنظمات 
بدأ يتشعب ويتعاظم ويزداد أهمية 
وحيوية ملواجهة األزمات واملشـــاكل 
االجتماعيـــة كالقضـــاء علـــى الفقر 
واجلوع وانتشار األمراض واألوبئة 
وآفـــة املخدرات واجلرميـــة املنظمة 
وانتهاكات حقوق االنســـان وأخرى 
اقتصاديـــة كارتفـــاع أســـعار املواد 
الغذائية واألزمة املالية واالقتصادية 
العاملية اضافة الى التحديات األمنية 
املتمثلة في االرهاب وانتشار أسلحة 
الشامل والصراعات املسلحة  الدمار 
املستمرة في عدد من مناطق العالم.. 
هذه التحديات بكافة أنواعها ساهمت 
في العامـــني املاضيني في الغاء كثير 
من املكاسب التي حققتها العديد من 
النامية للوصول الى األهداف  الدول 

االمنائية لأللفية.
كما كان للكـــوارث الطبيعية أثر 
مدمر على اقتصاديات العديد من الدول 
النامية وجنم عنها خسائر هائلة في 
األرواح واملمتلكات وأبرز مثال على ذلك 
الزلزال الذي ضرب جمهورية هاييتي 
في شهر يناير املاضي والفيضانات 
التي تعرضت لها جمهورية باكستان 

االسالمية الشهر املاضي.
ال شـــك أن هناك الكثير من العمل 
الذي يجب أن نقوم به للحد من مخاطر 
ظاهرة تغير املناخ وهناك فرصة متاحة 
أمامنا في املؤمتر الذي ســـيعقد في 
مدينة كانكون باملكســـيك في شـــهر 
ديسمبر القادم الذي نأمل أن نتوصل 

فيه الى اتفاق ملـــزم يحدد األهداف 
املطلوب التوصل اليها واالطار الزمني 
لتحقيقها وحتديد مسؤوليات الدول 
األعضاء وآليات العمل املشترك لضمان 
التزام الدول املتقدمة بالتمويل ونقل 
التكنولوجيا للدول النامية ملساعدتها 
على التكيف مـــع التغيرات املناخية 

ومواجهة آثارها.
السيد الرئيس..

ال شك أن التحديات السابق ذكرها 
تتطلب اصالحات وحتسينات مستمرة 
على أجهـــزة األمم املتحدة ووكاالتها 
وبرامجها ملواكبة املتغيرات في العالقات 

الدولية واالرتقاء بأدائها.
وفي هـــذا الســـياق نرحب بقرار 
اجلمعية العامـــة الذي يحمل عنوان 
»االتساق على مســـتوى املنظومة« 
والذي مت مبوجبه انشاء كيان جديد 
الدولية  يختـــص بتعزيز اجلهـــود 
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
واستحداث منصب بدرجة وكيل أمني 

عام لهذا الغرض.
ومن جانب آخر نـــرى أنه وبعد 
مضي أكثر من سبعة عشر عاما على 
مناقشـــاتنا إلصالح مجلـــس األمن 
ان الوقت قـــد حان التخاذ اخلطوات 
املطلوبة لتحسني وتطوير عمل مجلس 
األمن واضفاء مزيد من الشفافية على 
أعماله وزيادة عدد أعضائه وفق معايير 
وضوابـــط حتقق التوازن العادل في 
أدائه ملهامه  فـــي  التمثيل والفعالية 
ومسؤولياته ومبا يضمن حق الدول 
العربية واالسالمية في التمثيل الذي 
يتناســـب مع حجمها ومســـاهماتها 
ودورها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ 

امليثاق.
السيد الرئيس..

تأكيدا لنهج دولة الكويت الثابت في 
دعم جهود وأنشطة األمم املتحدة في 
مختلف املجاالت فقد واصلت تقدمي يد 
العون للمحتاجني في مختلف مناطق 
العالم وترسيخا ملبادئ سياسة الكويت 

الكويتي  اخلارجية فان الصنـــدوق 
للتنمية وعلى مر خمسة عقود يواصل 
تقدمي مساعدات ومنح استفادت منها 
حتـــى اآلن أكثر مـــن 100 دولة حول 
العالم وبقروض ميسرة وصلت الى 
14.5 مليار دوالر ومبا يعادل 1.31% من 
نسبة الناجت القومي االجمالي ومبقدار 

ضعف النسبة املقررة دوليا.
 واميانا من دولة الكويت بالدور 
الهام واحليـــوي الذي تقوم به األمم 
املتحدة فـــي التخفيف مـــن املعاناة 
االنســـانية التي تنجم عن الكوارث 
الطبيعية أو الصراعات فقد قررت زيادة 
مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من 
وكاالت وبرامج وصناديق األمم املتحدة 
مبا يقارب خمسة أضعاف مساهماتها 
السابقة رغبة من الكويت في دعم هذه 
األنشطة االنسانية وتعميق تعاونها 

املشترك مع املنظمة الدولية.
ان دولـــة الكويت وهـــي حتتفل 
بيوبيلها الذهبي مبناسبة مرور خمسني 
عاما على استقاللها وتنفيذا للرغبة 
السامية لسمو أمير الكويت في حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري أقرت 
خطة تنمويـــة لألعوام 2010 - 2014 
ورصدت ميزانية لها بحدود 115 مليار 
دوالر لتطوير البنية التحتية وبناء 
املوانئ وســـكك احلديد وانشاء مدن 
جديدة ومواصلة العمل على حتسني 
مستوى اخلدمات األساسية التي تقدم 
للمواطنني واملقيمني على حد سواء، 
وفي هذا الشـــأن تفخر دولة الكويت 
بتصدرها دائما مراتب متقدمة عربيا 
وعامليا من حيث جودة التعليم وجودة 
احلياة والرعاية الصحية واملساواة بني 
اجلنسني والوضع االقتصادي واحلريات 
السياسية وفقا لتصنيفات نشرتها 
منظمات ووكاالت دولية متخصصة 

ومنظمات أخرى غير حكومية.
السيد الرئيس..

عشـــرون عاما مضـــت على غزو 
العراق واحتالله لدولة الكويت وهي 

أليمة عقدنا نحن وأشـــقاؤنا  ذكرى 
في العـــراق العزم على جتاوزها من 
خالل ارســـاء قواعـــد لعالقات ثابتة 
تستند على مبادئ االحترام املتبادل 
للسيادة واالستقالل وحسن اجلوار 
وعدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 
وحل كافة اخلالفات بالطرق والوسائل 
السلمية واحترام كافة قرارات الشرعية 
الدولية وتنفيـــذ االلتزامات املتبقية 
التي نصت عليها قرارات مجلس األمن 
ذات الصلـــة، ودولة الكويت متفائلة 
مبســـتقبل العالقـــات بـــني البلدين 
وعلى أمت االســـتعداد ملواصلة تقدمي 
كافة أشكال الدعم ملساعدة احلكومة 
العراقية فـــي جهودها لفرض األمن 
واالســـتقرار واحملافظة على سيادة 
أراضيه واعادة بناء  العراق ووحدة 
مختلف قطاعات الدولة التي عانت من 
السابق وسياساته  النظام  مغامرات 

العدوانية والتوسعية.
وفي هذا الشـــأن نأمـــل أن تؤدي 
املشاورات اجلارية حاليا بني مختلف 
األحزاب والقوى السياسية في العراق 
الى تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية 
تكون قادرة على مواجهة التحديات 
األمنيـــة والسياســـية واالقتصادية 
وتلبية احتياجات وطموحات الشعب 
العراقي في بناء عراق دميوقراطي حر 
وموحد يعيش بسالم مع نفسه ومع 
جيرانه ويســـاهم في تثبيت دعائم 

األمن واالستقرار في املنطقة.
السيد الرئيس..

الكويـــت وباعتبارها  تأمل دولة 
رئيس الدورة احلالية ملجلس التعاون 
اخلليجي أن تستمر االتصاالت على 
مختلف املستويات بني دولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة واجلمهورية 
االسالمية االيرانية الصديقة من أجل 
العمل على ايجـــاد حل للنزاع حول 
اجلزر االماراتية وفقا ملبادئ وقواعد 
القانـــون الدولـــي وعالقات حســـن 
اجلوار ومبا يتناسب مع ما جاء في 

القرارات الصادرة عن القمم اخلليجية 
واالجتماعات الوزارية.

واذ تؤكد دولة الكويت على حق 
الدول في اســـتخدام الطاقة النووية 
ألغراض ســـلمية فإنها تدعو جميع 
الدول ذات البرامج املماثلة الى التعاون 
مـــع الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
واتخاذ ما يلزم من تدابير لبناء الثقة 
لطمأنة املجتمع الدولي حول طبيعة 
البرامج وفقا لقرارات الشرعية  تلك 

الدولية.
ونؤكـــد على ضـــرورة حل هذه 
القضايا ســـلميا ومـــن خالل الطرق 
الديبلوماسية عن طريق املفاوضات 
املباشـــرة بني األطراف املعنية ومبا 
ميهد للوصول الى اتفاق على انشاء 
منطقة خالية من األسلحة النووية في 
منطقة الشرق األوسط تنفيذا لقرار 
مؤمتر مراجعة معاهدة حظر انتشار 
األسلحة النووية الذي عقد في مقر األمم 

املتحدة في شهر مايو املاضي.
السيد الرئيس..

ان الصراع العربيـ  االسرائيلي يعد 
أخطر تهديد لألمن والسلم في منطقة 
الشرق األوسط واخفاق األمم املتحدة 
خالل الستة عقود املاضية في ايجاد حل 
لهذه القضية احملورية ساهم في تعقيد 
الفلسطينية ودفع اسرائيل  القضية 
السلطة احملتلة الى التمادي في عدم 
احتـــرام الشـــرعية الدولية فأصرت 
على سياســـة االســـتيطان وفرضت 
احلصار على غزة وطمســـت معالم 
القدس مـــن أجل تهويد املدينة وبدال 
من استقبال املبادرة العربية للسالم 
كخيار اســـتراتيجي ونـــواة لعملية 
السالم في الشرق األوسط استمرت 
في مصادرة األراضي وفي سياسات 
التنكيل واالعتقاالت ضد الفلسطينيني 
العزل وتذرعت بالصواريخ التي تطلق 
ضدها لتشن حروبا قاسية ومتادت في 
استخدام القوة باإلضافة الى غطرستها 
باالعتداء على قافلة احلرية التركية في 

املياه الدولية، اال أن اسرائيل لثقتها 
بأنها قـــادرة على اإلفالت من العقاب 
فهي ترتكب اجلرائم بصورة مستمرة 
ومنظمة وال يقابل هذه الغطرسة رد 
مناسب من املجتمع الدولي لذا فإننا 
نعيد تأكيد مسؤولية املجتمع الدولي 
ومجلس األمن عن حفظ األمن والسلم 
والتعامل مع اسرائيل بجدية وحزم 
واجبارهـــا على االنصيـــاع لإلرادة 

الدولية.
ونأمل أن تسفر املفاوضات املباشرة 
التي بدأت في مطلع هذا الشـــهر بني 
الســـلطة الفلسطينية واسرائيل عن 
اعادة احلقوق املشـــروعة للشـــعب 
العادل  الفلسطيني وحتقيق السالم 
والشامل في الشرق األوسط واقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
وفق قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
ومبدأ األرض مقابل السالم وخارطة 

الطريق ومبادرة السالم العربية.
كما جندد دعمنا الكامل للجمهورية 
العربية السورية الستعادة أراضيها 
احملتلة في اجلوالن والعودة الى خط 
الرابع من يونيـــو 1967 ونؤكد على 
ضرورة تطبيق القـــرار 1701 ووقف 
االنتهـــاكات االســـرائيلية املتكررة 
لألجـــواء اللبنانيـــة واخلط األزرق 
الفاصل وانسحاب اسرائيل من كافة 

األراضي اللبنانية احملتلة.
السيد الرئيس..

ان العيش في بيئة نظيفة وآمنة 
ومستقرة هو ما تتمناه شعوب العالم، 
وطوال العقود املاضية استطعنا حتت 
مظلة األمم املتحدة التوصل الى الكثير 
الدولية  املعاهـــدات واالتفاقيات  من 
لضمان العيش الكرمي لشـــعوبنا في 
عالم يســـوده العدل واملساواة لذلك 
علينا حتمل مســـؤولياتنا وااللتزام 
آمال وتطلعات  بتعهداتنا لتحقيـــق 

شعوب األرض قاطبة.
والســـالم عليكـــم ورحمـــة اهلل 

وبركاته 
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