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نثق في قدرة واشنطن على وضع نهاية مقبولة لجميع األطراف بشأن خطة السالم بالمنطقة

صباح المحمد استقبل

الخالد :الحوار االستراتيجي مع أميركا

السفير الفلسطيني

يأتي في ظل تطورات إقليمية حرجة

بومبيو :الكويت شريك استراتيجي في مواجهة اإلرهاب ...وملتزمون بأمنها وسالمة أراضيها

كتب �سالمة ال�سليماين:

• الشيخ صباح احملمد لدى استقباله السفير الفلسطيني والوفد املرافق

ا�ستقبل ال�شيخ �صباح املحمد،
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
ال����دار يف مكتبه مب��ق��ر قناة
�صوت العرب الإخبارية ال�سفري
الفل�سطيني يف الكويت رامي
طهبوب ،وبرفقته رئي�س حترير
وكالة معا الفل�سطينية الدكتور

نا�رص اللحام ،وحممد فرج� ،أحد
حمرري الوكالة.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان �سبل بناء
ج�سور التعاون والتوا�صل بني
امل�ؤ�س�ستني مبا يخدم م�سرية
الإعالم العربي ،وقد �أ�شاد ال�سفري
الفل�سطيني ب��ال��دور الإعالمي

املميز لقناتي �صوت العرب
وال�شاهد� ،إ�ضافة �إلى النجاح
ال��ك��ب�ير ال���ذي حتققه جريدة
«ال�����ش��اه��د» و���ش��ج��اع��ت��ه��ا يف
الت�صدي ومبو�ضوعية و�شفافية
لكل الق�ضايا التي تهم الإن�سان
العربي.

«المعلومات المدنية» :ال حاجة لتعديل

بيانات البطاقة لمن لديه ملصق إقامة صالح
قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية م�ساعد
الع�سعو�سي ،انه ال حاجة لتعديل بيانات البطاقة املدنية
للوافدين املقيمني الذين حتمل جوازات �سفرهم مل�صقا
ب�إقامة �صاحلة وميكنهم ال�سفر والعودة �إلى الكويت.
جاء ذلك يف ت�رصيح �صحايف ا�ستعر�ض فيه احلاالت
واالج���راءات التي يتوجب مراعاتها واتباعها على
�ضوء قرار وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة ب�ش�أن
الغاء مل�صق بيانات االقامة من جوازات �سفر الوافدين
واال�ستعا�ضة عنه بالبطاقة املدنية على ان تكون �سارية
املفعول.
وا�شار الى انه وفق هذا القرار �ستكون البطاقة املدنية
وتاريخ �صالحيتها اثباتا على �صالحية االقامة وعليه ف�إنه
لن ي�سمح بدخول الوافد الى البالد او اخلروج منها ما مل
يحمل جواز �سفر �ساري املفعول وبطاقة مدنية �سارية.
وقال الع�سعو�سي ان من يفقد بطاقته املدنية باخلارج

ميكنه مراجعة �سفارة الكويت يف بلده ليح�صل على �شهادة
فيها بيانات االقامة ليتمكن من العودة �إلى البالد مرة
�أخرى على �أن يقوم مبراجعة الهيئة لإ�صدار بطاقة بدل
فاقد.
و�أ�شار �إلى �أن من لديه خط�أ يف البيانات املطبوعة على
البطاقة املدنية كاال�سم �أو رقم اجلواز �أو املهنة يقوم
مبراجعة وزارة الداخلية لتعديل البيانات ومن ثم الدخول
على موقع الهيئة لإ�صدار بطاقة جديدة.
لكنه �أك��د �أن من لديه مل�صق اقامة �صالح وق��ام بنقل
املعلومات على جواز �سفر جديد فيتوجب عليه �إ�صدار
بطاقة مدنية جديدة قبل مغادرة البالد.
وذكر ان من يقوم ب�إجراء االقامة يف مكاتب الهجرة وي�ستلم
الإي�صال ال يحتاج �إلى مراجعة الهيئة �إمنا يحتاج �إلى
متابعة التعليمات الواردة يف الر�سالة الن�صية �أو الدخول
على موقع الهيئة ال�ستكمال �إ�صدار البطاقة.

�أكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخل��ال��د� ،أه��م��ي��ة زي���ارة وزي��ر
خ��ارج��ي��ة ال���والي���ات املتحدة
االمريكية مايك بومبيو ،كونها
الأول��ى لوزير خارجية �أمريكي
يف �إطار عقد احلوار اال�سرتاتيجي
بني البلدين «كما �أنها ت�أتي يف
ظ��ل م��ت��غ�يرات دول��ي��ة وظ��روف
وتطورات �إقليمية حرجة».
وق��ال يف م ��ؤمت��ر �صحايف عقد
ب���وزارة اخل��ارج��ي��ة م��ع نظرية
االم�يرك��ي عقب جل�سة احل��وار
اال���س�ترات��ي��ج��ي ال��ث��ال��ث ال��ذي
ا�ست�ضافته الكويت �أم�����س ،ان
بومبيو ت�رشف بلقاء �صاحب
ال�����س��م��و �أم�ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ
�صباح الأحمد« ،حيث ا�ستمعنا
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��م��وه احلكيمة
ولن�صائحه ال�سديدة حول عدد من
الق�ضايا الإقليمية والدولية و�إلى
كل ما من �ش�أنه تعزيز العالقات
امل�شرتكة بني بلدينا».
ورح����ب اخل��ال��د يف امل���ؤمت��ر
بالوزير بومبيو والوفد املرافق
له بزيارتهم للكويت ،م�ؤكدا عمق
العالقات التاريخية واملميزة
التي تربط البلدين.
و�أ�شاد باملوقف الأمريكي ال�صلب
واحلازم يف املحافظة على �أمن
وا�ستقرار الكويت والذي جت�سد
يف ح��رب حترير الكويت عام
« 1991ح��ي��ث �سيظل حمفورا
ورا�سخا يف جميع �أفئدة وعقول
الكويتيني».
و�أف���اد ب���أن اجتماعات ال��دورة
الثالثة للحوار اال�سرتاتيجي
حتمل �أجندة زاخرة باملو�ضوعات
املهمة التي يتم بحثها مب�شاركة
 23جهة حكومية وبح�ضور  70من
كبار امل�س�ؤولني واملخت�صني يف
كال البلدين يف جماالت متعددة
ك��ال��دف��اع والأم����ن واالقت�صاد
والتعليم واجل��م��ارك والطريان

األمير شمل برعايته حفل تكريم الفائزين بجائزة فالح الحجرف

الجراح :صاحب السمو حريص
على رعاية وتمكين شباب الوطن وبناته
حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد� ،أقيم
م�ساء �أم�س الأول ،احلفل اخلتامي
ل��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة فالح
احلجرف ،للأعمال الوطنية «تعزيز
قيم املواطنة والت�سامح واالنتماء
للمجتمع الكويتي» ال��دورة الثانية
 2018وذل���ك مب��رك��ز ال�شيخ جابر
الأحمد الثقايف.
وقد �أناب �سموه ،وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ علي اجلراح ،حل�ضور
احلفل.
هذا وب��د�أ احلفل بالن�شيد الوطني ثم
تالوة �آيات من الذكر احلكيم ،بعدها
�ألقى ممثل �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،وزي��ر �ش�ؤون
ال��دي��وان الأم��ي�ري كلمة ق��ال فيها:
«ي�سعدين وي�رشفني �أن �أمثل راعي احلفل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد،
�أمري البالد ،لتكرمي �أبنائنا وبناتنا
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ف�لاح احلجرف
للأعمال الوطنية يف دورتها الثانية».
و�أ�ضاف« :تعد قيم املواطنة احلقة

• الشيخ علي اجلراح يكرم إحدى الفائزات

�أحد �أهم �أرك��ان بناء املجتمع وذلك
ل��دوره��ا الكبري يف تع�ضيد �أوا��صر
املجتمع ودع���م ت��راب��ط مكوناته
وت��وف�ير �أ���س��ب��اب العي�شة الكرمية

واحل��ي��اة الآم��ن��ة اخلالية من �آف��ات
التع�صب والتطرف والعن�رصية �أيا
كان �شكلها وت�أتي هذه اجلائزة حتت
ر�ؤية «تعزيز قيم املواطنة والت�سامح

واالنتماء للمجتمع والكويت»،لت�ضع
اجلهد الأهلي ال�صادق جنبا �إلى جنب
مع اجلهود الر�سمية الهادفة لرت�سيخ
مبادئ حب الوطن والوالء له ومبادئ
الت�سامح بني �أبناء ال�شعب الكويتي
ا�ستكماال ملا جبل عليه �أهل الكويت
منذ القدم حيث �سطروا �أروع �أوجه
التكافل والت�آخي والت�سامح».
وت��اب��ع اجل���راح« :لقد حظي �شباب
الكويت باهتمام كبري من قبل �صاحب
ال�سمو ،فجل اهتمامه ه��و رعاية
ومتكني �شباب الوطن وبناته على حد
�سواء ،فطاملا يردد �سموه �أن �أغلى
ما متلك الكويت من ثروة و�أف�ضل ما
حتر�ص عليه من ا�ستثمار هم ال�شباب
الذين ب�سواعدهم ير�سم امل�ستقبل
فعلينا تنمية قدراتهم ومهاراتهم
و�صقل مواهبهم وحثهم على التزود
بالعلم ومناهل املعرفة ليكونوا �أكرث
ن�ضجا ووعيا وحت�صنا من الأفكار
ال�ضالة وال�سلوك املنحرف ودفعهم
لبذل املزيد من العطاء وامل�شاركة
يف تنمية وطنهم ورقيه».

مكتب الشهيد احتفل بمناسبة عيد األسرة ألمهات وأرامل الشهداء
كتب �ضاحي العلي:

�أقام مكتب ال�شهيد �أم�س احتفاال مبنا�سبة عيد الأ�رسة
لأمهات و�أرام��ل ال�شهداء وي�أتي هذا الن�شاط �ضمن
الربامج والأن�شطة التي يعدها املكتب لذوي ال�شهداء
لتدعيم ال��رواب��ط الأ��سري��ة واالجتماعية بني �أ�رس
ال�شهداء ،وكان يف ا�ستقبالهم الوكيل بالديوان املدير
العام ملكتب ال�شهيد فاطمة الأمري ,والتي رحبت ب�أ�رس
ال�شهداء ،متمنية لهم ق�ضاء وقت ممتع واال�ستمتاع بهذا
الن�شاط االجتماعي ،م�ؤكدة ان املكتب حري�ص على
�إقامة تلك الفعالية �سنويا ،داعية �أ�رس ال�شهداء �إلى
اال�ستفادة من خالل وجودهم يف هذا الن�شاط لاللتقاء
معا خللق �أجواء �أ�رسية بعيدة عن الروتني اليومي
واالحتفال ب�أمهاتنا واخواتنا مبنا�سبة عيد الأم.
وا�شادت االمري برحلة ابناء ال�شهداء لرتكيا لتقدمي
امل�ساعدات البناء الالجئني ال�سوريني من خالل
توزيع  1269بوك�س غذائي دوائ��ي و 500هدية
لاليتام حيث قدمها ابناء ال�شهداء المثالهم هناك.
و�أعربت احلا�رضات عن �سعادتهن بهذه الأن�شطة التي
جتمع الأ�رس معا واجلو الأ�رسي الرائع ،متوجهات
بال�شكر الى مكتب ال�شهيد ملا يبذله من جهد من �أجل
�أ�رس ال�شهداء و�أن�شطة هادفة ،متمنيات ا�ستمرار هذه
الأن�شطة لتقوية الرتابط االجتماعي بني الأ�رس.

• الشيخ صباح اخلالد ومايك بومبيو خالل املؤمتر الصحافي (تصوير فؤاد الشيخ)

املدين.
و�أ�شار اخلالد الى ان جمموعات
ال��ع��م��ل املنبثقة ع��ن احل���وار
اال�سرتاتيجي التي ت�ضم م�س�ؤولني
من كال البلدين ملتابعة تطوير
الق�ضايا الثنائية عملت طوال
ال�سنة املا�ضية دون توقف.
وذك��ر ان اجلانبني عقدا جل�سة
مباحثات ثنائية تناوال فيها
�سبل تعزيز العالقات الثنائية
وم��ن��اق�����ش��ة �أه���م امل�ستجدات
الإقليمية والدولية والق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك.
وردا على �س�ؤال حول مدى رغبة
الواليات املتحدة يف دعم جمل�س
التعاون اخلليجي خلطة ال�سالم
املقبلة والتي من املتوقع الك�شف
عنها قريبا قال اخلالد« :خطة
ال�سالم طال انتظارها ونحن نثق
بالأ�صدقاء يف الواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة ب��ان لديهم افكار
ملوا�صلة عملية ال�سالم وخطة
ت�أخذ بعني االعتبار الو�ضع يف
املنطقة واالط��راف املعنية يف
هذه الق�ضية».
وا���ض��اف ان��ه مت بحث مو�ضوع
خطة ال�سالم املقبلة �أو ما يعرف
ب��ـ «�صفقة ال��ق��رن» م��ع الوزير
بومبيو معربا عن ثقته يف ان

�صداقة الواليات املتحدة للعديد
من دول املنطقة �ستقود الى و�ضع
نهاية مقبولة للأطراف جميعا
والو�صول �إلى حل �سيا�سي طال
انتظاره.
وت���اب���ع اخل����ال����د« :احل�����وار
اال�سرتاتيجي بني البلدين ومنذ
ب���دء ان��ع��ق��اده ع���ام 2016م،
قد �شكّ ل ا�سهام ًا هام ًا وكبري ًا
يف تطوير العالقات الثنائية
وو�ضعها �ضمن �إطارها امل�ؤ�س�سي
ال�صحيح حيث ي�شارك يف احلوار
اال�سرتاتيجي  23قطاعا خمتلفا
فيما بني البلدين ،ومت التوقيع
على  10وثائق ما بني اتفاقيات
ومذكرات تفاهم ،ي�ضاف �إليها
�أم�س  8وثائق لي�صبح العدد 18
وثيقة ،ما بني اتفاقية ومذكرة
تفاهم وخطابات نوايا ومت عقد
 55اجتماع ًا حت�ضريي ًا للدورة
الثالثة للحوار اال�سرتاتيجي
وذل��ك خ�لال ال��ف�ترة «�سبتمرب
- 2017م��ار���س  »2019فقط،
وك��ل تلك البيانات والأرق���ام
واالجن��ازات تعد م�ؤ�رشا جليا
على مدى العزم والإرادة لدى
اجل��ان��ب�ين للم�ضي ق��دم�� ًا يف
ال��ع�لاق��ات الثنائية املتينة
بخطى ثابتة وملمو�سة».

و�أكد �أن الواليات املتحدة مازالت
وع��ل��ى م���دى �أك�ث�ر م��ن �سبعني
عاماً ،الوجهة الأولى واملف�ضلة
للطلبة الكويتيني الدار�سني يف
اخل��ارج وذلك ملا متتاز به من
جودة يف التعليم وبيئة علمية
وثقافية متطورة و�شعب حا�ضن
وقد تخرج خالل ال�سبعة عقود
املا�ضية العديد من الكويتيني
الذين ا�سهموا يف نه�ضة الكويت
ونقل ما نهلوه من علم وخربة
يف جميع القطاعات التي عملوا
ويعملون بها ،ق��ائ�لاً« :نفخر
الآن بتواجد �أك�ثر من 12.700
�ألف طالب وطالبة كويتيني يف
خمتلف ال��والي��ات الأمريكية،
وال��ذي ميثل ما يفوق  %50من
�إجمايل �أعداد الطلبة الكويتيني
املبتعثني للخارج».
من جانبه �أك��د وزي��ر خارجية
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة م��اي��ك
بومبيو ،ان الكويت تعد �رشيكا
ا�سرتاتيجيا لبالده يف مواجهة
االرهاب يف �إ�شارة �إلى ما ي�سمى
بتنظيم «داع�ش».
و�شدد يف كلمة له خالل امل�ؤمتر
ال�صحايف ،على التزام الواليات
املتحدة االمريكية ب�أمن الكويت
و�سالمة �أرا�ضيها.
و�أع����رب ع��ن �سعادته بزيارة
الكويت اذ تعد الأول��ى له منذ
توليه م��ه��ام من�صبه ،م�شريا
�إلى االرث التاريخي الطويل من
العالقات الثنائية الأمريكية
الكويتية.
وا�ستذكر الدور الأمريكي الفاعل
يف حترير الكويت من العدوان
العراقي الغا�شم عام  1991وما
قام به الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
ج��ورج بو�ش من دور فعال يف
حترير الكويت.
ول��ف��ت ب��وم��ب��ي��و �إل���ى زي��ارت��ه
ل�صاحب ال�سمو �أم�ي�ر البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،والتي
و�صفها بـ«امل�ؤثرة» يف تاريخ
العالقات الثنائية بني البلدين.

أكدت أن انتشارها يثير قلق ًا كبيراً

الكويت تدعو إلى إخالء العالم
من األسلحة النووية

دع���ت ال��ك��وي��ت �إل��ى
تف�ضي ه��ذه اجلل�سة
اخ��ل�اء ال���ع���امل من
�إل��ى تر�سيخ قناعة
الأ���س��ل��ح��ة النووية
ال������دول الأع�������ض���اء
وغ�يره��ا م��ن �أ�سلحة
ب�������ض�رورة تعزيز
ال���دم���ار ال�شامل،
امل�ساعي الرامية �إلى
م���ؤك��دة �أن انت�شار
تطبيق القرار 1540
هذه اال�سلحة وزيادة
ب��ال��ط��ري��ق��ة املثلى
خطر وقوعها يف �أيدي
بهدف الو�صول الى
جهات فاعلة من غري
التنفيذ الكامل لأحكام
ال��دول «م�سائل تثري
ال����ق����رار وحت��ق��ي��ق
قلقا كبريا».
عاملية ه��ذا امل�سار
ج���اء ذل���ك يف كلمة
الهام .و�أ�شار �إلى �أن
الكويت التي �ألقاها
برنامج عمل اللجنة
• نواف األحمد متحدثا ً
ع�ضو وفدها الدائم
ل��ع��ام  2019يعترب
لدى الأمم املتحدة امل�ست�شار نواف الأحمد ،م�ساء �أم�س الأ�شمل من نوعه حيث انه ي�سلط ال�ضوء على القطاعات
الأول ،يف جل�سة جمل�س الأمن حول عمل جلنة جمل�س التي تتطلب �أكرب قدر من االهتمام يف ظل خماطر االنت�شار
الأم��ن  1540املعنية مبنع الفاعلني من غري الدول اجلديدة وعلى اخلطط الوطنية وال��زي��ارات القطرية
واجلماعات الإرهابية من تطوير �أو امتالك �أو ت�صنيع �أو والإقليمية التي تقوم بها اللجنة وفريق خربائها.
حيازة �أو نقل �أو ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل بكافة و�أ�ضاف الأحمد ان الربنامج يتناول �أي�ضا الظروف
�أنواعها .واكد الأحمد حر�ص الكويت على تطوير عمل اخلا�صة للدول يف تنفيذ تدابري مكافحة االنت�شار ويعزز
اللجنة و�أدائها ،م�شريا �إلى �أنه يتم حاليا التح�ضري دور املجتمع املدين يف مكافحة انت�شار �أ�سلحة الدمار
لزيارة �سيقوم بها فريق خرباء اللجنة �إلى الكويت ال�شامل ب�صنوفها املختلفة.
خالل الأ�شهر القليلة املقبلة لال�ستفادة من اخلربات وقال «ان هدفنا جميعا تطوير �أداء اللجنة وجمموعات
و�أف�ضل املمار�سات التي يقدمها فريق اخلرباء وذلك عملها الأربع املعنية بالتنفيذ وامل�ساعدة والتعاون
وال�شفافية وتفعيل �آلياتها على كافة امل�ستويات
لتقدمي تقريرها الطوعي اجلديد واملحدث.
ورحب باعتماد برنامج عمل جلنة  1540لعام  2019الوطنية والإقليمية والدولية التي �أ�صبحت جزءا �أ�سا�سيا
الذي يعد مبثابة خارطة طريق للدول االع�ضاء لو�ضع ال يتجز�أ من اجلهود الدولية ملكافحة عدم االنت�شار».
ا�سرتاتيجيات وت�رشيعات وطنية ت�صب يف منع و�صول و�أفاد الأحمد بان «ذلك ي�أتي ملا للجنة من �أهمية بالغة
�أ�سلحة الدمار ال�شامل الى الأط��راف الفاعلة من غري لتحقيق االمن وال�سلم الدوليني مما يتطلب منا جميعا
الدول من �أجل حتقيق الغاية املتمثلة يف م�ستقبل يخلو �أن ن�ضاعف جهودنا لزيادة عملنا اجلماعي بهدف تعزيز
من تلك الأ�سلحة الفتاكة .و�أعرب الأحمد عن متنياته �أن نظام عدم االنت�شار ب�أكرب قدر ممكن من الفعالية».

«القوى العاملة» :دورة سنتان شرط صرف

الدعم لحملة المؤهل المتوسط فما دون
كتب �أحمد احلربي:

• جانب من االحتفالية

�أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عدم قبول طلبات
�رصف دعم العمالة الوطنية حلملة امل�ؤهل املتو�سط
�إال ملن لديه دورة مدتها �سنة ودورة مدتها �سنتان ملن
هم دون املتو�سط �أو مدة خربة م�سجلة لدى امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية تعادل مدة الدورات
امل�شار اليها.
وقالت نائب املدير العام لقطاع القوى العاملة
الوطنية بالهيئة اميان االن�صاري ،ان االجراء الذي
�ستعمل به الهيئة اعتبارا من االول من ابريل املقبل
ي�أتي تطبيقا للمادة الثانية من قرار جمل�س الوزراء
رقم  1439ل�سنة .2018

و�أو�ضحت ان القرار ين�ص على «انه يجب احل�صول على
دورة مدتها �سنة حلملة امل�ؤهل املتو�سط ودورة مدتها
�سنتان ملن دون املتو�سط معتمدة من الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي حتى يتم �رصف دعم العمالة لهم»
وا�ستثنى القرار من ذلك ال�رشط من لهم مدة خربة
بالقطاع الأهلي تعادل مدة تلك الدورات.
ولفتت �إلى �أن القرار �صدر يف  15اكتوبر العام املا�ضي
وحدد االول من ابريل من هذه ال�سنة موعدا للعمل بهذا
ال�رشط حيث راعى القرار منح نحو � 6أ�شهر مهلة لتلك
الفئات لتعديل �أو�ضاعهم.
واكدت �أن الهيئة ال تدخر جهدا نحو اعادة التوازن
ل�سوق العمل الكويتي من �أجل رفع مهارة العاملني
ودفعهم �إلى تنمية قدراتهم الذاتية.

