
 التقى الشيخ صباح اخلالد النائب 
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
اخلارجية الكويتي مع وزير اخلارجية 
املصري سامح شكري. وج��رى اللقاء 
في العاصمة الفرنسية باريس التي 
استضافت املؤمتر الدولي للسالم في 
الشرق األوس��ط يوم أمس األحد حيث 

مت خالل اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر 
التعاون املشترك بني البلدين الشقيقني.

وحضر اللقاء كل من مساعد وزير 
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون م��ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب 
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
اخلارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد 
ن��اص��ر احمل��م��د وسفير دول���ة الكويت 

ل��دى فرنسا السفير سامي السليمان 
وع��دد من كبار املسؤولني في وزارة 

اخلارجية.
وك��ان الشيخ صباح اخلالد وصل 
إلى باريس في وقت سابق أمس األول 
للمشاركة في املؤمتر الدولي للسالم 

في الشرق األوسط.
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»الطيران املدني«: هبوط اضطراري لطائرة أملانية في مطار الكويت لالشتباه بوجود قنبلة 
 

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية أمس األحد 
هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة أملانية )يورو وينكس( 
اضطراريا في مطار الكويت الدولي بسبب االشتباه بوجود قنبلة 

على متنها.

 وقال املتحدث الرسمي باسم اإلدارة منصور الهاشمي لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( إن الطائرة كانت تقل على متنها 299 
راكبا وكانت متجهة من مطار صاللة في سلطنة عمان إلى مدينة 

كولن األملانية.
 وأض��اف الهاشمي أن إدارة العمليات تلقت بالغا من كابنت 

الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريا في مطار الكويت 
الدولي مشيرا إلى التعامل مع البالغ حسب إجراءات الطوارئ 

والسالمة.
 وأشار إلى أنه بحسب التحقيقات األولية مت التأكد من خلو 

الطائرة من أي متفجرات.

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك وبعض الوزراء ومشعل اجلابر 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أم��س رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس 

مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ محمد 
اخلالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.

واستقبل سمو ولي العهد وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود.

كما استقبل سمو ولي العهد وزير األشغال 
العامة عبدالرحمن املطوع حيث ق��دم لسموه 
الدليل اإلح��ص��ائ��ي ملشاريع وزارة األشغال 
العامة لعام 2016 والذي تضمن أهم إجنازات 
الوزارة خالل العشر سنوات املاضية.  واستقبل 
سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح��م��د وزي��ر 

الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء الشيخ محمد 
العبدالله ووزي���ر التجارة والصناعة خالد 
الروضان ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزي��ر الدولة لشؤون البلدية محمد اجلبري 
ومدير ع��ام هيئة تشجيع االستثمار املباشر 

الشيخ الدكتور مشعل اجلابر.

.. وسموه يستقبل العبدالله والروضان واجلبري واجلابرسمو ولي العهد مستقبال الشيخ سلمان احلمود

2016 سموه تسلم الدليل اإلحصائي ملشاريع »األشغال« لعام 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واملطوع 
 استقبل صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح 
أمس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل س��م��وه سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء.
سمو أمير البالد يستقبل 

وزير األشغال العامة. 
 واستقبل صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح 
األح���م���د وزي����ر األش��غ��ال 
العامة عبدالرحمن املطوع 
حيث ق��دم لسموه الدليل 
اإلحصائي ملشاريع وزارة 
األش���غ���ال ال��ع��ام��ة ل��ع��ام 

أمير البالد يتسلم من املطوع الدليل اإلحصائي ملشاريع األشغال2016. سمو أمير البالد مستقبال مرزوق الغامن

رئيس مجلس الوزراء يستقبل مجموعة   من خريجي جامعة »هارفرد« األميركية 

الكويت تؤكد ضرورة إصالح مجلس 
األمن وزيادة التمثيل العربي فيه 

 
 أكدت دولة الكويت أمس االحد 
ض����رورة اص���الح مجلس االم��ن 
الدولي لتحسني اجراءات العمل في 
ذلك احملفل العاملي احليوي وآليات 
اتخاذ القرارات فيه واضفاء املزيد 
من الشفافية على اعماله التي تهم 

العام بأسره.
 وش��دد مندوب الكويت الدائم 
ل��دى االمم املتحدة في نيويورك 
السفير منصور العتيبي بصفته 
منسق امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة في 
نيويورك املعنية مبسألة اصالح 
مجلس االم��ن في لقاء مع )كونا( 
على هامش مشاركته في اعمال 
االج��ت��م��اع املنعقد ح��ول اص��الح 
مجلس االمن الدولي على ضرورة 

وج��ود متثيل عربي في املجلس يتناسب مع حجم وع��دد ال��دول العربية والقضايا 
العربية التي يبحثها املجلس على جدول اعماله. وقال ان هذا االجتماع الذي دعت اليه 
قطر دوال مؤثرة ولها اهتمام باصالح مجلس االمن يأتي تأكيدا على ان الوضع الراهن 

ملجلس االمن الدولي ال ميكن ان يستمر وفق االليات التي يعمل مبوجبها.
 واكد اهمية زيادة عدد اعضاء مجلس االمن التي ميكن ان حتسن من التمثيل وكفاءة 
وفاعلية مجلس االمن داعيا الى وجود اصالح حقيقي لتحسني اج��راءات العمل في 
اروقة مجلس االمن واساليب اتخاذ القرارات فيه واضفاء املزيد من الشفافية على 

نشاطاته.
 واوض��ح ان اخلالفات مستمرة وعميقة بني ال��دول االعضاء لكن املسألة ليست 
مستحيلة وهناك فرص للتوصل الى توافق في االراء اذا ابدت الدول مرونة في مواقفها 

وتوفرت االرادة السياسية لتحقق االصالح املطلوب.
 واشاد بدور قطر ومبادرتها في تنظيم هذا االجتماع الذي من شأنه خلق الزخم 
للدفع في عملية املفاوضات الى االمام مضيفا ان قطر دعت رؤساء املجموعات االقليمية 

اخلاصة بهذا الشأن فيما تشارك الكويت بصفتها منسق املجموعة العربية.
 وبني ان لدى الدول العربية مطالب في موضوع اصالح مجلس االمن واضافة مقعد 
عربي دائم في املجلس بكامل الصالحيات اضافة الى التمثيل املناسب للدول العربية 

في املقاعد غير الدائمة.
 وقال ان املقعد العربي غير الدائم املوجود حاليا تتناوب عليه الدول العربية في 
اسيا مع الدول العربية في افريقيا ولكن هناك مطالب عربية مبقعد عربي دائم واضافة 
مقعد آخر غير دائم يتناسب مع حجم الدول العربية ال21 االعضاء في االمم املتحدة 

والذين يشكلون 11 في املئة من االمم املتحدة بتعداد سكان يصل الى 400 مليون.
 واوض��ح ان القضايا العربية التي يتعامل معها املجلس تشكل اكثر من 35 في 
املئة من قضايا املجلس مما يؤكد اهمية االصالح ووجود متثيل عربي مناسب يعكس 
املوقف العربي جيدا ويساهم بشكل ايجابي في عمل املجلس والتوصل الى حلول لتلك 

للقضايا العربية.
 وافاد بان اصالح مجلس االمن له عدة جوانب منها ما يتعلق بتكوين املجلس وعدد 
اعضائه ألن هناك دعوات لزيادة عدد اعضائه في الفئتني الدائمة البالغة خمسة مقاعد 
وغير الدائمة البالغة عشرة مقاعد فيما هناك دول تعارض الزيادة في املقاعد الدائمة 

وتفضل ان تقتصر الزيادة على املقاعد غير الدائمة.
 وقال ان االجتماع ال يهدف الى اتخاذ قرارات بل الى خلق نوع من الزخم ملواصلة 
تقريب وجهات النظر والتعرف على مواقف ال��دول االعضاء للتوصل الى نوع من 

التوافق على اخلطوات القادمة بالنسبة للمفاوضات التي ستعقد في نيويوك.
 واض��اف ان موضوع اصالح مجلس االمن يبحث منذ اكثر من 23 سنة في االمم 
املتحدة واتضح خالل العقدين املاضيني ان االصالح موضوع معقد وحساس مبينا 
انه حتى االن لم تكشف الدول اخلمس دائمة العضوية مواقفها بوضوح وال تشارك 

بفاعلية في املفاوضات بالنسبة لهذا املوضوع.
 واف��اد ان اخلالفات على االص��الح املطلوب مازالت عميقة بني ال��دول االعضاء 
باملجلس مشيرا الى ان هناك اجماع وتوافق اراء على اهمية اصالح املجلس بعد مرور 

50 سنة على آخر اصالح مت عليه.
 وبني ان هناك اتفاق على ضرورة اصالح هذا املجلس من ناحية زيادة عدد االعضاء 

التي لم يتم زيادتها منذ عام 1965 حني مت زيادتها من 11 الى 15 عضوا.
 وذكر انه منذ عام 1965 زاد عدد اعضاء االمم املتحدة بحدود 90 عضوا اضافة الى 
تغير واقع املجتمع الدولي والعالقات الدولية واختالف تأثير الدول وبروز دول اخرى 
بحكم قوتها ونفوذها السياسي واالقتصادى مما يؤكد اهمية االصالح ليواكب الواقع 
الدولي ويعزز من قدرة املجلس على تنفيذ واليته ومواجهة التحديات واملخاطر التى 

تهدد السلم واالمن الدوليني.
 واشار الى ان اخلالف هو حول الزيادة املطلوبة في فئة املقاعد الدائمة اضافة الى 

خالفات على موضوع حق النقض )الفيتو( وامكانية منحه للمقاعد اجلديدة من عدمه.
 واوضح ان موضوع الفيتو حساس بالنسبة للدول الدائمة احلالية وهي ترفض 
املساس بهذا احلق مبينا ان هناك دول تطالب بتقييد استخدام حق الفيتو واقتصاره 

على املواضيع التي متس السلم واالمن الدوليني.
 ويشارك في االجتماع الذي بدأ امس االول السبت ويستمر يومني 30 دولة عضوا 
اضافة الى رئيس الدورة ال71 للجمعية العامة لالمم املتحدة بيتر تومسن والرئيسني 
املشتركني للمفاوضات بني احلكومات حول اصالح مجلس االمن محمد خالد خيري 

املمثل الدائم جلمهورية تونس وايون جينجا املمثل الدائم جلمهورية رومانيا.

املبارك يستقبل مجموعة من خريجي جامعة هارفرد األميركية

 استقبل سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 
ف��ي ق��ص��ر ب��ي��ان أم���س وزي��ر 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبدالله ترافقه 
مجموعة من خريجي جامعة 
هارفرد األمريكية من جنسيات 
متعددة خالل جولتهم على عدد 

من دول املنطقة.
ودع���ا س��م��وه خ��الل اللقاء 
إل���ى ض����رورة تسخير العلم 
واخل��ب��رة ف��ي توسيع م��دارك 
املعرفة اإلنسانية مب��ا يخدم 
األمن والسلم الدوليني. وأشاد 
سموه باجلولة التي ق��ام بها 
اخلريجون متمنيا لهم قطف 
ثمارها وحتقيق أهدافها في 

حياتهم العملية.

صباح اخلالد بحث مع وزير اخلارجية املصري التعاون املشترك 

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه مع وزير اخلارجية املصري سامح شكري

السفير منصور العتيبي

سفير الكويت لدى سيئول 
يبحث مع مسؤول كوري جنوبي 

العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 
بحث سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا اجلنوبية بدر العوضي 
أمس األحد مع وزير األراضي والبنى التحتية واملواصالت كانغ هو ين 

العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها في مختلف املجاالت.
وأعرب العوضي وفق بيان صحافي للسفارة الكويتية لدى سيئول 
تلقت )كونا( نسخة منه عن اعتزاز دولة الكويت بالتعاون املثمر بني 
البلدين واالستفادة من اخلبرة الكورية في مجال بناء امل��دن الذكية 
واإلنشاءات واإلعمار باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بالتعاون 

مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية.
وأكد العوضي للوزير الكوري استعداد السفارة الكويتية في سيئول 
لبذل كل اجلهود التي تضمن فتح آفاق جديدة للتعاون املثمر بني البلدين 
السيما في مجال اخلدمات التي تقدمها وزارة األراضي والبنى التحتية 

واملواصالت الكورية اجلنوبية.
كما أعرب العوضي عن سعادته لرغبة الوزير الكوري اجلنوبي في 

زيارة دولة الكويت خالل العام احلالي.


