كلمة دولة الكويت ألقاها السيد /طالل الفصام في مداخلة خالل مناقشة بند القدرات
النووية اإلسرائيلية
مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته ال60
السيد الرئيس،
فييييبداية،اايييين دام،داتداليييينداييييملبدي ةايييياتداييييي داي ييييا د يييي،م داي

ييييند

االر ،ايييندايماةييي اند ااةيييند يييتداي ج م ييينداييرةايييندديييمقدة ييي،دواي ييي،را داي ممايييند
االسرائا انو .د
ليييميبد،ميييينداي ماييي دى ايييند ةييير ديلي ييياندلقةاييي د ضييياندايلييي ا ا دايلييياة د
ي م ايييييينداي،ميايييييندي قافييييينداي رايييييندفيييييبد ق يييييندايةييييير دا مسيييييقدم ييييي دج اييييي د
ا ةيييقنداي مماييييندةا لةيييياردايم ايييييند ييييبدايجمييينداي ملاييييندماي ييييا،ر د يييي دل يييي،اند
ايلييي ا ا دديييمقدايليييداندايييي،مقدةال يييا دايلييي ا ا دفيييبداي ق يييندالالدى ييياد ديييضد
مة دايي،د ييتدا سيي،دةب ييغ دمةييايراند ييتدايلييداندج ايي د،مقداي ق ييندة يا يي ،د يي،ند
اال لةييييياردملقةاييييي دال يييييا دايلييييي ا ا دايةيييييا ندمةايسييييييبد ديييييمدل اييييي دج اييييي د
اإلجيييييرااا دمايييييي ضنداي لي يييييندةل يييييرداالل افاييييين دلسيييييل ردالسيييييرائاقدفيييييبد مف مييييياد
اييييييرافودي لمفاييييي د ييييي دال افايييييند ييييي،نداال لةيييييارداي يييييمم دىمدالمليييييا د ةييييي لماد
اي مماييييندي ضيييياندايليييي ا ا دايليييياة دي م اييييين دا ييييرداييييي داةيييي قد ائ ييييادىساسييييااد
ي جمييم،دايرا اييندإلفا ييند ق ييندماياييند ييتدا سيي دنداي مماييندفييبدايةيير دا مسييق د
ماؤثردس ةاد

السيد الرئيس،

دى تدماسل رارداي ق ن.

ددددد ييي ،اد لدييي،لد يييتداي ةيييا،را داي،ميايييندما ةيييااد ييياق دمايايييند يييتداالسييي دند
اي مماييين دف ةييي،دي ييياداتد سيييل رد يييادلماجميييغد ق يييندايةييير داالمسيييقد يييتدلدييي،اا د
لييييم د،متدافا ييينداي ق يييندايمايايييند يييتداالسييي دنداي ممايييندفامييياد ييي داييييراند يييتد
اي يييراردايايييا،رد يييتد يييؤل رداي راجييييندفيييبداييييياند 1995دمايييي دجييياادلييي تد
اييييي ندايل ،اييييي،داي ميييييائبدي يا ييييي ،د ييييي،نداال لةيييييار دمايييييي دالدايييييداقدسيييييار د
اي يمق .د
ددددد ييياد ا ييي دىدييي،دا يييند مرجيييا د يييؤل رداي راجييييندفيييبداييييياند 2010دمقيييند
ايي ييييقدايلييييبدملييييي دمارقييييندايقرايييي د ييييتداجييييقد يييي،د ييييؤل رد ي ييييبدة ةييييااد
ق ييييندماياييييند ييييتداالسيييي دنداي مماييييندماار يييياد ييييتداسيييي دنداييييي ،اردايةييييا قدفييييبد
ايةييير داالمسيييقدفةيييقد مااييينداييييياند 2012دفل يييردايمثا يييندايليييبدا ل ييي،لمادايييي،مقد
االقييييرا،دفةييييقد5دا ييييمان دا يييي ،د يييي دى اييييندا ليييي انداسييييرائاقداييييي داي يا يييي ،د
مالملييييا د افييييند ةيييي لماداي ممايييينديليييي ا ا دايم اييييينداي،مياييييندي قافيييينداي رايييين د
ما اييينداالليييق

دةي ايييندليييؤ ،دايييي دل اييي دفيييراردايةييير داالمسيييقدييييياند1995د

د دمدلان .د
دددددم يييي دايييييراند ييييتدايجمييييم،دايدثاثييييندايلييييبدةيييي يلماداييييي،مقداييرةاييييندماي رم ييييند
اي ةاييير دايليييبداةييي،لمادمييي قدايسييي ما دايم ييينداي الييياند يييتداجيييقدا ي يييا،د يييؤل رد
سييييي بداي ي يييييبدة ةيييييااد ق يييييندمايايييييند يييييتداالسييييي دنداي ممايييييندفيييييبدايةييييير د
االمسيييق داالداتدل يييردايجميييم،داييرةاييين دمة يييقداسييي ،دييييندا لييي ديمييياداي جيييا دةيييي،د
اسيييل راردلبجايييقدا ي يييا،داي يييؤل ردة يييرارا دىدا،ايييندإلرليييااد،مييييندمادييي ،داايييرد

قييير،دفيييبداي يا ييي ،دم،متدايرجيييم دي ييي،مقداييرةاييين دم يييمد يييادا ثيييقدا ل اسيييند
الافاندي جمم،داي،مياندايرا انداي دافا ند ايندماقد تداالس دنداي ممان .د
دد
وختام ا ً الس يد ال رئيس،دا ،يييمداي جل ييي دايييي،ميبدةاالليييق

دة سيييؤمياالغدمديييلد

اسيييييرائاقدةيييييايلمفا د ييييي د يا ييييي ،د ييييي،نداال لةييييياردمال يييييا دايلييييي ا ا دايةيييييا ند
ي م اين ديم دةر دامسقدم ايندمايبد تداالس دنداي ممان.

