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حثت جميع األطراف المعنية على االلتزام باتفاق خفض التصعيد

«الخارجية» :الكويت والسويد ستعمالن ما بوسعهما لتخفيف معاناة الشعب السوري
الجار اهلل :مجلس األمن عليه مسؤولية إنسانية وأخالقية
وقانونية تجاه سكان «إدلب»
ح��ذر نائب وزي��ر اخلارجية خالد
اجل��ارال��ل��ه م��ن العواقب الكارثية
لأي عمل ع�سكري يف حمافظة ادلب
ال�����س��وري��ة ،متمنيا م��ن االط���راف
املعنية االل��ت��زام ب��ات��ف��اق خف�ض
الت�صعيد يف ادلب.
جاء موقف اجلارالله يف كلمة له يف
جل�سة ملجل�س االمن الدويل بالنيابة
عن حاملي امللف االن�ساين الكويت
ومملكة ال�سويد.
وقال اجلارالله يف كلمته «تعقد جل�سة
جمل�س الأم��ن يف وق��ت بالغ الدقة
فامل�ؤ�رشات والتقارير ت�شري الى
ت�صعيد ع�سكري مرتقب يف حمافظة
ادلب وبات املجتمع الدويل يرتقب
بقلق وال��وك��االت الدولية االغاثية
ت�ستعد بعجالة».
وا�ضاف «ان الو�ضع يف ادلب خمتلف
عما ك��ان عليه يف حلب والغوطة
ال�رشقية ودرع��ا ف�إدلب يقطنها ما
يقارب الـ  3ماليني �شخ�ص ن�صفهم
من النازحني داخليا ،فالعمليات
الع�سكرية �إن ح�صلت هناك ف�ستكون
كارثية وتداعياتها الإن�سانية �ستكون
وخيمة على �سكانها يف حال مل يتم
التو�صل الى ترتيبات بهذا ال�ش�أن
بني الأطراف املعنية».
وذكر «اذا ح�صل هذا الت�صعيد نت�ساءل
ال��ى �أي��ن �سيذهب ه���ؤالء املدنيون
الأب��ري��اء لتجنب الق�صف املدفعي
واجلوي للبقاء على قيد احلياة هم

و�أ�رسهم؟ وما هو معلوم لدينا الآن
�أنه لي�س هناك مكان �آمن ميكن له�ؤالء
�أن يلج�أوا �إليه».
وحث جميع االط��راف املعنية على
االلتزام باتفاق خف�ض الت�صعيد يف
ادلب قائال «�آملني �أال نرى مرة �أخرى
حتول منطقة من املفرت�ض �أن تكون
منخف�ضة الت�صعيد �إلى منطقة م�شتملة
بالت�صعيد».
وتابع قائال «كما اننا ن�شاطر الأمني
ال��ع��ام ل�ل�أم��م امل��ت��ح��دة �أنطونيو
غ��وت�يري�����س م��ن��ا���ش��دت��ه للحكومة
ال�سورية وجميع الأط��راف املعنية
مبمار�سة �ضبط النف�س ودعوته
ل�ضامني اتفاق �أ�ستانا بتكثيف اجلهود
لإيجاد حل �سلمي للو�ضع يف ادلب».
وتطرق الى قمة �ضامني اتفاق ا�ستانا
املنعقدة يف ايران حيث قال «نتوقع
منهم احرتام قرارات جمل�س الأمن ذات
ال�صلة و�أن ي�ضمنوا اح�ترام منطقة
خف�ض الت�صعيد يف �إدل��ب التي مت
ان�شا�ؤها من قبلهم و�إي�لاء اجلهود
الدبلوما�سية امل��زي��د م��ن الوقت
واالهتمام وم�ضاعفتها لتجنب �سفك
امل��زي��د م��ن ال��دم��اء ف�صور القتلى
والدمار يف حلب والغوطة ال�رشقية
مل متح من ذاكرتنا ،فكفى معاناة
وان��ت��ه��اك��ات تعر�ض لها ال�شعب
ال�سوري ال�شقيق علي م��دار ثماين
�سنوات».
واو���ض��ح «ان الهجمات الع�سكرية

نتوقع من قمة ضامني أستانا احترام قرارات مجلس األمن
الخاصة بالنزاع السوري

الهجمات الممنهجة
واستهداف المدارس
والمستشفيات
والمرافق الطبية
يجب أن تتوقف

• خالد اجلارالله خالل جلسة مجلس األمن الدولي

على اجلماعات الإرهابية امل�صنفة
من قبل ه��ذا املجل�س ال تقلل ب�أي
�شكل من الأ�شكال من التزامات �أي
ط��رف يف ال��ن��زاع مبوجب القانون
الدويل مبا يف ذلك االمتثال ملبادئ
التمييز والتنا�سب واالحرتاز وحماية
املدنيني والأه���داف املدنية فحتى
احلروب لها قواعد يجب االلتزام بها

 ..لنتذكر ب ��أن املدنيني الأبرياء
من �أطفال ون�ساء و�شيوخ هم الذين
ي�شكلون الغالبية ال�ساحقة من
ال�سكان يف ادلب ولي�س االرهابيني».
وح��ث ال��دول املانحة على تكثيف
م�ساهماتها لال�ستجابة الإن�سانية
«وندعو كافة الأط��راف �إل��ى تي�سري
و�صول امل�ساعدات للمحتاجني ب�شكل

�آمن و�رسيع وم�ستدام».
وت��اب��ع« :ويف ه��ذا ال�سياق ت�شكل
امل�ساعدات عرب احلدود جزءا حيويا
وهاما من اال�ستجابة الإن�سانية يف
�سورية يعتمد املاليني من ال�سوريني
عليها مبن فيهم ما يقارب مليوين
�شخ�ص يف حمافظة �إدلب واملناطق
املجاورة بحاجة ما�سة للم�ساعدات

االن�سانية وال �شك ان العدد �سيت�صاعد
مع بدء �أي عملية ع�سكرية �شاملة
هناك».
واو���ض��ح «م��ع ت�صاعد وت�ي�رة تلك
امل�ؤ�رشات والتقارير املقلقة نذكر
جميع الأط��راف مب�س�ؤولياتهم وفق
القانون الإن�ساين ال��دويل حلماية
املدنيني والبنية املدنية فالهجمات
املمنهجة يف املناطق املدنية يف
حمافظة �إدلب وغريها ،مبا فيها تلك
التي ا�ستهدفت املدار�س وامل�ست�شفيات
واملرافق الطبية يجب �أن تتوقف على
الفور ويجب حماية العاملني يف
املجالني الإن�ساين والطبي مبوجب
القانون الدويل الإن�ساين».
وجدد الت�أكيد على ��ضرورة احرتام
القرارات ال�صادرة عن جمل�س الأمن
مبا فيها القرار  2401الذي تقدمت
به دول��ة الكويت ومملكة ال�سويد
يف ف�براي��ر م��ن ه��ذا ال��ع��ام وال��ذي
يطالب ب��وق��ف �إط�ل�اق ال��ن��ار دون
ت�أخري وال�سماح ب�إي�صال امل�ساعدات
الإن�سانية.
كما دعا اجلارالله الى احرتام القرار
 2286اخلا�ص بحماية امل�ست�شفيات
والعاملني يف املجال الطبي والقرار
 2427ب�ش�أن الأطفال والنزاع امل�سلح،
م�ضيفا «فالقرارات التي ال تطبق على
ار�ض الواقع لي�س لها قيمة ون�ؤكد
�رضورة امل�ساءلة وعدم االفالت من
العقاب».

و�أو�ضح �أنه «يقع على عاتق جمل�س
الأم��ن م�س�ؤولية ان�سانية و�أخالقية
وقانونية جتاه �سكان حمافظة �إدلب
فيجب ان ي�سعى �إلى اتخاذ تدابري
وقائية هادفة ف�سل�سلة االجتماعات
هذا الأ�سبوع عن �سورية ب�شكل عام
و�إدلب ب�شكل خا�ص مبا فيها اجتماعنا
تعد تدابري حا�سمة وت�صب يف حتقيق
هذه الغاية الوقائية».
واع��رب عن تقدير الكويت ودعمها
«جلهود دي م�ستورا يف �إدل��ب ويف
�سورية كافة وجن��دد الت�أكيد على
�أن الطريق الأمثل للتو�صل �إلى حل
م�ستدام ل�ل�أزم��ة ال�سورية وجتنب
الكارثة االن�سانية يف �إدل��ب ب�شكل
خا�ص هو يف احلل ال�سيا�سي حتت
رعاية الأم��م املتحدة وفق ًا للقرار
 2254وبيان جنيف لعام «.2012
واختتم كلمته بالت�أكيد على �أن «
الكويت وال�سويد �ستعمالن كل ما
بو�سعهما لدفع جمل�س الأمن لدرا�سة
كافة اخل��ي��ارات ال��ه��ادف��ة و�ضمان
متابعة املجل�س عن كثب للتطورات
يف ادل��ب كحاملي القلم وم��ن �أكرب
املانحني لال�ستجابة الإن�سانية
ل�سورية و�ستوا�صل الكويت وال�سويد
دورهما للتخفيف من معاناة ال�شعب
ال�سوري والعمل على �ضمان ا�ضطالع
جمل�س الأم���ن مب�س�ؤولياته وفقا
مليثاق الأمم املتحدة وقرارات جمل�س
الأمن ذات ال�صلة».

العتيبي :حل الوضع في إدلب سلمي ًا لحقن دماء السوريين
حثت الكويت اع�ضاء جمل�س االمن على
العمل ب�شكل موحد وجتاوز اخلالفات
واالنق�سامات يف املواقف لوقف اجلرائم
�ضد االن�سانية وحل الو�ضع يف �إدلب
�سلميا ويف �سورية ب�شكل عام حلقن دماء
ال�شعب ال�سوري ال�شقيق.
جاء ذلك يف كلمة الكويت بجل�سة جمل�س
االمن حول امللف الكيماوي ال�سوري
والتي القاها املندوب الدائم لدى االمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي.
وج��دد العتيبي ترحيبه بتدمري �آخر
مرفقني كيماويني يف �سورية لي�صبح
اجمايل املرافق الذي مت تدمريها 27
مرفقا ،االمر الذي ي�شكل خطوة هامة
نحو التنفيذ الكامل للقرار .2118
كما رح��ب العتيبي بتوقيع املذكرة
الثالثية ال��ت��ي تتيح ملنظمة حظر
اال�سلحة الكيماوية وم�س�ؤوليها العمل

يف �سورية.
وق��ال انه «رغ��م هذا التقدم يف امللف
ف�إنه م��ازال هناك تفاوت يف تفا�صيل
الربنامج الكيماوي الذي اعلنت عنه
احلكومة ال�سورية ون�أمل ان ت�ساهم
االج���اب���ات ال��ت��ي زودت��ه��ا احلكومة
ال�سورية ردا على ا�ستف�سارات املدير
العام ملنظمة حظر اال�سلحة الكيماوية
يف تذليل اي تفاوت يف املعلومات حول
الربنامج الكيماوي ال�سوري» حاثا
ال�سلطات ال�سورية على التعاون الكامل
مع منظمة حظر اال�سلحة الكيماوية.
وا�ضاف العتيبي ان جمل�س االمن عاجز
عن اال�ضطالع مب�س�ؤولياته يف امللف
الكيماوي ال�سوري نظرا الفتقاده لآلية
حتدد االطراف امل�س�ؤولة عن ا�ستخدام
اال�سلحة الكيماوية يف �سورية خلفا
لآلية التحقيق امل�شرتكة وذلك نتيجة

لالنق�سامات يف مواقف اع�ضاء املجل�س
حيالها.
واكد انه امام هذا الواقع اجته عدد كبري
من ال��دول االع�ضاء مبا فيها الكويت
الى حمفل دويل �آخ��ر هو منظمة حظر
اال�سلحة الكيماوية ل�سد هذا الفراغ.
وذكر العتيبي ان دورة ا�ستثنائية عقدت
يف الهاي تقرر فيها ان يكون للمنظمة
والي��ة حتديد االط��راف امل�س�ؤولة عن
جرمية ا�ستخدام اال�سلحة الكيماوية،
معربا عن تطلعه �أن تقوم املنظمة
بالرتتيبات ال�لازم��ة للقيام بهذه
امل�س�ؤولية.
واكد دعمه لبعثة فريق تق�صي احلقائق
يف م��ه��ام��ه��ا وا����ش���اد ب������أداء البعثة
ومهنيتها ،م��ؤك��دا ��ضرورة التعاون
معها وتوفري احلماية الالزمة للقيام
مبهمتها يف بيئة �آمنة.

واعرب العتيبي عن تطلعه يف امل�ستقبل
القريب لنتائجها النهائية مبا يف ذلك
التحقيقات املتعلقة بحادثة دوما يف
ابريل املا�ضي جم��ددا موقف الكويت
املبدئي والثابت يف ادان��ة ا�ستخدام
اال�سلحة الكيماوية يف اي مكان واي
زمان ومن قبل اي طرف كان باعتبار
ذلك انتهاكا ج�سيما للقانون الدويل مع
الت�أكيد على وجوب م�ساءلة امل�س�ؤولني
عن مثل تلك اال�ستخدامات �سواء كانوا
ا�شخا�صا او كيانات او جماعات من غري
الدول او حكومات.
وقال العتيبي «ان اجتماعنا اليوم ي�أتي
يف وقت يف غاية الدقة فهو يتزامن مع
ورود التقارير وتزايد امل�ؤ�رشات حول
ت�صعيد ع�سكري و�شيك يف حمافظة �إدلب
التي ي�سكنها ما يقارب ثالثة ماليني
�شخ�ص ن�صفهم من النازحني داخليا».

وا�ضاف «ان ما يقلقنا ازاء ذل��ك هو
احتمال ا�ستخدام اال�سلحة الكيماوية
مرة اخرى يف �سورية وتكرار جرمية
«خان �شيخون» ومناطق اخرى ولكن
هذه املرة يف �إدلب».
و�شدد العتيبي على ان اي ا�ستخدام
لال�سلحة الكيماوية ام��ر غري مقبول
على االطالق فلقد عانى ال�شعب ال�سوري
على م��دار ثماين �سنوات اب�شع �صور
االنتهاكات االن�سانية مبا فيها ا�ستخدام
اال�سلحة الكيماوية �ضده.
واع���رب ع��ن متنياته ب���أن ي�سفر عن
قمة �ضامني «ا�ستانا» ما يحول دون
وقوع كارثة ان�سانية يف �إدلب حلماية
املدنيني وت�سهيل و�صول امل�ساعدات
االن�سانية للمحتاجني التزاما بقرارات
جمل�س االم���ن وال��ق��ان��ون االن�ساين
الدويل.

• منصور العتيبي أثناء إلقاء كلمة الكويت

خالل تكريمه عدداً من منتسبي المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام بالداخلية

 500مليون دينار لتنفيد  74مشروع ًا لتسهيل الحركة المرورية

الزعبي :ال تهاون في اإلجراءات األمنية

الحصان :افتتاح الطريق الفرعي

كرم وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد
ل�ش�ؤون امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية
وتنفيذ االحكام اللواء فراج الزعبي
عدد ًا من منت�سبي القطاع وذلك ملا
بذلوه من جهود خمل�صة يف �أدائهم
لأعمالهم املوكلة �إليهم ومتيزهم
يف العمل.
و�شدد الزعبي على جميع املنت�سبني
على ��ضرورة التقيد بالتعليمات
وعدم التهاون يف الإجراءات الأمنية
مبا يحقق ال�صالح العام.
وهن�أ الزعبي جميع املكرمني على
جهودهم املتميزة متمني ًا لهم
املزيد من التوفيق والنجاح يف
�أداء �أعمالهم والقيام بواجباتهم
الوظيفية ،داعي ًا �إلى ��ضرورة �أن
يظل هذا التكرمي حافز ًا لهم لبذل
املزيد من العطاء.
من جانبهم �أع��رب املكرمون عن
جزيل �شكرهم وعظيم تقديرهم
حلر�ص القيادات العليا ب��وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة على ت��ك��رمي املجدين
وت�أكيد ًا على مبد�أ ال��ث��واب الذي
تنتهجه الوزارة ليكون حافز ًا لهم
ولبقية منت�سبي الوزارة يف القيام
بعملهم على �أكمل وجه.

• فراج الزعبي مكرما ً أحد املنتسبني

• الزعبي متوسطا ً املكرمني

عند دوار األمم المتحدة هذا األسبوع
�أع��ل��ن امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة
العامة للطرق والنقل الربي
احمد احل�صان �أم�س انه �سيتم
افتتاح الطريق اخلدمي الفرعي
عند دوار الأمم املتحدة الأ�سبوع
املقبل.
و�أ�ضاف احل�صان ان هذا الطريق
ي��ب��ل��غ ط��ول��ه  400م�تر على
امتداد الدائري الرابع وطريق
جمال عبدالنا�رص وله حارتان
مروريتان ويندرج �ضمن اعمال
العقد اخلا�ص بتطوير طريق
اجلهراء.
فيما �أع��ل��ن��ت الهيئة العامة
للطرق والنقل الربي �أم�س عن
افتتاح حتويلتني مروريتني
ال��ي��وم :الأول����ى ع��ن��د تقاطع
ال��دائ��ري ال�ساد�س م��ع مدخل
جامعة �صباح ال�سامل اخللفي
فيما تكون الثانية على طريق
ال�ساملي.
و�أو�ضح املدير العام للهيئة
م�.أحمد احل�صان �إن التحويلة
الأول��ى �ستكون موازية لطريق
 602م��ق��اب��ل منطقة �صباح
النا�رص باجتاه منطقة امل�سيلة
والتحويلة املرورية الأخرى
�ستكون خلدمة مرتادي طريق
ال�ساملي ويبلغ طولها نحو
 4كيلو م�ترات ولها حارتان
مروريتان وح��ارة ط��وارئ لكل
جهة ومدخل لقرية ا�سطبالت
اجلهراء ومدخل لقاعدة علي
ال�سامل الع�سكرية.
و�أ�شار �إل��ى وج��ود تعاون بني
هيئة الطرق واالدارة العامة
للمرور ب�ش�أن افتتاح التحويلتني
اجلديدتني فجر اليوم.
وكان احل�صان قال يف وقت �سابق
�إن الهيئة و�ضعت خطة متكاملة
لتنفيد  74م�رشوعا لتطوير
الطرق والبنى التحتية لت�سهيل
احلركة املرورية يف البالد خالل
ال�سنوات املقبلة ،م�شريا �إلى
تخ�صي�ص واعتماد  500مليون
دينار لهذه امل�شاريع.

• صورة توضيحية للطريق اخلدمي الفرعي الذي سيفتتح عند دوار االمم املتحدة

• افتتاح حتويلة تقاطع الدائري السادس اليوم

