
أك��دت الكويت أن عمليات املصاحلة 
تتطلب دعما مستمرا من األمم املتحدة 
واملجتمع ال��دول��ي واص��ف��ة إي��اه��ا بأنها 
شائكة وطويلة األمد إال أن جناحها يحقن 
الدماء ويجنب الدمار واخلسائر. جاء ذلك 
خالل كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي مساء الثالثاء في جلسة ملجلس 
األمن حول دور املصاحلة في صون األمن 

والسلم الدوليني.
وأوض���ح م��ن��دوب الكويت أن عملية 
املصاحلة تتطلب ضمان مشاركة املجتمع 
املدني ووسائل اإلعالم، الفتا إلى أن وضع 
استراتيجية إعالمية لتوعية وتشجيع 
افراد املجتمع على جتاوز حالة النزاع إلى 
حالة التعايش السلمي أمر ال غنى عنه في 

عالم اليوم.
وأشار إلى أن مجلس األمن عقد خالل 
ال��س��ن��وات العشر امل��اض��ي��ة ال��ع��دي��د من 
املناقشات حول أهمية أدوات الدبلوماسية 

الوقائية كالوساطة في حل النزاعات.

وأوض��ح أن مسألة املصاحلة حتظى 
ببعد ه��ام ج��دا للوصول إل��ى التعايش 
السلمي بني املجتمعات بعد انتهاء الصراع 
مشيرا إلى أنه »لكي تنجح املصاحلة هناك 
متطلبات عديدة حتتاج من املجلس مزيدا 

من االهتمام«.
وش��دد على أن املصاحلة تعد من أهم 
عناصر ومراحل النهج الشامل للحفاظ 
على السالم وبناء السالم، موضحا أنها 
عنصر أساسي وحيوي في ضمان السالم 
املستدام لكن جناحها مرهون بعده عوامل 
مصاحبة مب��ا فيها امل��س��اءل��ة والعدالة 
االنتقالية أي ضمان عدم افالت املذنبني 

من العقاب.
وأض���اف أي��ض��ا أن جن��اح املصاحلة 
مرهون باحترام حقوق اإلنسان والقانون 
الدولي اإلنساني وإعادة التأهيل وإعادة 

االدماج وتسليم السالح.
وتابع: »وبالنسبة للضحايا فيتوجب 
تقدمي الدعم واملساندة املطلوبة وإعادة 
تأهيلهم مع التأكيد على امللكية الوطنية 

ألي عملية مصاحلة تتم«.
وأكد السفير العتيبي أهمية أن توضع 
استراتيجية متكاملة للمصاحلة مدعومة 
بتدابير بناء الثقة ب��ني كافة األط��راف 
املعنية، مشيرا إل��ى أن احل���وار يتطلب 
تقدمي تنازالت وتضحيات ومرونة وترك 
املاضي وتضميد اجل��راح واملضي قدما 

بتفاؤل وإرادة سياسية جادة.
وأف��اد بأن األمم املتحدة متتلك العديد 
من األدوات التي متكنها من قيادة دور 
أساسي في عمليات املصاحلة مؤكدا أن 
عمليات حفظ السالم من أهم هذه األدوات 
التي طاملا م��ارس��ت ه��ذا ال���دور منذ عام 

.1948
ولفت السفير العتيبي إلى أن عمليات 
السالم حققت جناحات في عدد من الدول 
فيما واجهت بعض التحديات في البعض 
اآلخر منها، مشيرا إلى أنه تقع على عاتق 
املبعوثني اخلاصني لألمني العام وممثليه 
مسؤولية تهيئة األج��واء للبدء في حوار 

يفضي إلى مصاحلة ناجحة.

وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على 
دور جلنة بناء ال��س��الم التي تلعب في 
غالب األحيان دورا أساسيا وحيويا ايضا 
في ه��ذه العملية وذل��ك من خ��الل تقدمي 
املشورة واقتراحات استراتيجية متكاملة 
لبناء السالم واالنتعاش بعد الصراع 
وع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص للتشكيالت 

القطرية اخلاصة بدول معينة.
ودعا إلى املساعدة على ضمان متويل 
ميكن االعتماد عليه لنشاطات انتعاش 
مبكرة واستثمار مالي مستدام على املدى 
املتوسط والطويل السيما من خالل جلنة 
بناء ال��س��الم الوثيق م��ع ص��ن��دوق بناء 

السالم.
وبني السفير العتيبي أن هناك بعض 
ال��دول قامت ب��دور كبير من أج��ل تهيئة 
األج��واء إلب��رام مصاحلة، مشيرا إلى أن 
بناء شراكة مع هذه الدول وتعاون األمم 
املتحدة م��ع املنظمات اإلقليمية ودون 
اإلقليمية التي ترعى عملية مصاحلة 

محددة أمر ضروري للغاية.
وأض��اف أن عملية املصاحلة يجب أن 
تكون ذات طابع شمولي مع عدم جتاهل 
احتياجات وش��واغ��ل امل���رأة والشباب 
والالجئني واملشردين داخليا مؤكدا أهمية 
األخذ بعني االعتبار الدور الذي تضطلع 
ب��ه امل���رأة ف��ي كافة م��راح��ل بناء السالم 
واإلس��ه��ام��ات التي ميكن أن تقدمها في 

صنع وتنفيذ استراتيجيات املصاحلة.
وأوضح أنه ال يوجد هناك منوذج واحد 
للمصاحلة إمنا لكل حالة خصائصها وفقا 
لطبيعة ال��ن��زاع محل البحث واالب��ع��اد 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالجتماعية 
واالقتصادية ذات الصلة بنشوب هذا 

النزاع.
 وأع���رب م��ن��دوب الكويت ع��ن تطلعه 
لرؤية التوقيع على اتفاق سالم ومصاحلة 
وطنية في كل بؤر الصراع املدرجة على 
ج��دول اعمال مجلس األم��ن في سورية 
واليمن وأفغانستان وغيرهما من مناطق 
ال��ص��راع وأن يسدل الستار عن مرحلة 
مأساوية من النزاعات والبدء مبرحلة 
حتمل آفاق جديدة من األمل من أجل بناء 

وإعمار مستقبل أفضل لشعوبهم. 
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ممثل سمو األمير يقدم واجب العزاء بوفاة سلطان بن زايد
غ��ادر ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد املستشار بالديوان األميري الشيخ محمد اخلالد ظهر 

أمس متوجها إلى دولة اإلم��ارات العربية املتحدة الشقيقة 
لتقدمي واج��ب العزاء بوفاة املغفور له ب��إذن الله تعالى 

الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس 
الدولة »طيب الله ثراه« وجعل اجلنة مثواه.
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سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل اخلالد والروضان واألمناء املساعدين في أمانة مجلس الوزراء

كمبوديا  وملك  وباكستان  وإيطاليا  أميركا  رؤساء  يعزي  البالد  أمير 
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة 
األمريكية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
لفخامته وألسر ضحايا حوادث إطالق 
ن��ار بعدد من ال��والي��ات، راجيا سموه 

للمصابني سرعة الشفاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد 
ترامب رئيس الواليات املتحدة االمريكية 
الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه 
وص����ادق م��واس��ات��ه لفخامته وألس��ر 
ضحايا ح���وادث اط��الق ن��ار بعدد من 

الواليات.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د ببرقية تعزية 

إلى الرئيس سيرجيو ماتاريال رئيس 
اجلمهورية اإليطالية الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا ارتفاع منسوب مياه 
البحر الذي اجتاح مدينة فينيسيا والذي 
أسفر عن سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني وأحل��ق اض��رارا في املرافق 
العامة واآلثار واملمتلكات، راجيا سموه 
أن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق 

من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د ببرقية تعزية إل��ى الرئيس 
سيرجيو ماتاريال رئيس اجلمهورية 
اإليطالية الصديقة ضمنها سموه خالص 
ت��ع��ازي��ه وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
ارتفاع منسوب مياه البحر الذي اجتاح 
مدينة فينيسيا والذي أسفر عن سقوط 

العديد من الضحايا واملصابني وأحلق 
أض����رارا ف��ي امل��راف��ق ال��ع��ام��ة واآلث���ار 

واملمتلكات.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د ببرقية تعزية 
إل���ى ال��رئ��ي��س ع���ارف ال��رح��م��ن علوي 
رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
ت��ع��ازي��ه وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
هطول األمطار الغزيرة التي اجتاحت 
مناطق ع��دي��دة ف��ي ج��ن��وب باكستان 
والتي أسفرت عن سقوط العشرات من 
الضحايا واملصابني وتضرر مرافق عامة 
وممتلكات، سائال سموه املولى تعالى أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم 
جميل الصبر وأن مين على املصابني 

ب��س��رع��ة ال��ش��ف��اء وال��ع��اف��ي��ة وميكن 
املسؤولني في البلد الصديق من جتاوز 

آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د ببرقية تعزية إل��ى الرئيس 
عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا هطول األمطار الغزيرة التي 
اج��ت��اح��ت م��ن��اط��ق ع��دي��دة ف��ي جنوب 
ب��اك��س��ت��ان، س��ائ��ال س��م��وه امل��ول��ى جل 
وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن 

مين على املصابني بسرعة الشفاء.
وبعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د ببرقية تعزية 
إلى جاللة امللك نوردوم سيهاموني ملك 

مملكة كمبوديا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
بوفاة األميرة نورودوم بوفا ديفي االبنة 
الكبرى جلاللة امللك األب الراحل نوردوم 
سيهانوك راجيا سموه ألسرتها الكرمية 

وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى جاللة 
امللك ن���وردوم سيهاموني ملك مملكة 
كمبوديا الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة األميرة 
ن����ورودوم بوفا ديفي االب��ن��ة الكبرى 
جل��الل��ة امل��ل��ك األب ال��راح��ل ن���وردوم 

سيهانوك.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقيات تعزية 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمدمماثلة.

استقبل سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
وبحضور سمو الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس 

األمني العام ملجلس ال��وزراء عبداللطيف 
الروضان وعددا من األمناء املساعدين في 

األمانة العامة ملجلس الوزراء.

وأع��رب سمو الشيخ جابر املبارك عن 
خالص شكره وتقديره لهم على ما بذلوه 
ط��وال الفترة املاضية من جهد كبير في 

مساندة وتنفيذ ق��رارات مجلس ال��وزراء 
وتصريف أعماله متمنيا لهم مزيدا من 

التوفيق والنجاح.

ولي العهد يستقبلاملبارك يستقبل اخلالد ومسؤولي األمانة العامة ملجلس الوزراء
 املبارك واخلالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س سمو الشيخ جابر 

املبارك. كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الكويتية أمس األربعاء أنها ستوزع الدفعة 
اخلامسة من قطاع )إن 11( ضمن القسائم 
احلكومية مب��ش��روع )ج��ن��وب مدينة صباح 
األح��م��د( متضمنة 164 قسيمة ألصحاب 
الطلبات املخصص لهم حتى 20 أكتوبر 2016. 
ودع��ت املؤسسة في بيان صحفي املواطنني 
املخصص لهم قسائم حكومية ف��ي املنطقة 
امل��ذك��ورة إل��ى مراجعتها لتوزيع البطاقات 
يومي األحد واالثنني املقبلني مصطحبني معهم 
البطاقة املدنية وق���رار التخصيص لتسلم 
بطاقة القرعة. وأوضحت أن بطاقات االحتياط 
ستوزع يومي الثالثاء واألرب��ع��اء املقبلني، 
مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة 

اخلاصة به خالل األيام احملددة سيتم استبعاد 
اسمه وإدخال االسم الذي يليه في التخصيص.

كما دع��ت املؤسسة امل��واط��ن��ني املخصص 
لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد 
أسماؤهم ضمن ه��ذا الكشف إل��ى مراجعتها 
ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل مصطحبني م��ع��ه��م ق���رار 
التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن 

قائمة االحتياط.
ويضم املشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية 
مبساحة 400 متر مربع لكل منها، إضافة 
إلى اخلدمات األساسية واملباني العامة منها 
امل���دارس وامل��راك��ز الصحية وم��راك��ز اإلطفاء 
ومراكز الضاحية وفروع اجلمعيات التعاونية 

واملساجد.

»السكنية« تستدعي الدفعة 
اخلامسة من »N 11« مبشروع 

»جنوب صباح األحمد«

السالم  على  للحفاظ  الشامل  النهج  ومراحل  عناصر  أهم  من  العتيبي: 

الدولي واملجتمع  املتحدة  األمم  دعم  تتطلب  »املصاحلة«  الكويت: 


