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اخلالد: الكويت تقدر جهود الواليات املتحدة حلل األزمة اخلليجية 

إشادة أمريكية بالشراكة االستراتيجية مع الكويت في مكافحة اإلرهاب

أناب عن سمو األمير بحضور حفل تكرمي الفائزين بجائزة فالح احلجرف

اجلراح: املواطنة احلقة أحد أهم أركان بناء املجتمع

حت���ت رع���اي���ة ص��اح��ب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
أق��ي��م م��س��اء أم��س احل��ف��ل اخلتامي 
ل��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ف��الح 
احلجرف لألعمال الوطنية )تعزيز 
قيم املواطنة والتسامح واالنتماء 
للمجتمع الكويتي( ال��دورة الثانية 
2018 وذل��ك مبركز الشيخ جابر 

األحمد الثقافي.
وق��د أن��اب سموه وزي��ر ش��ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 

حلضور احلفل.  
وبدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم 
تالوة آيات من الذكر احلكيم بعدها 
ألقى ممثل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد وزير شؤون 

الديوان األميري كلمة قال فيها:
يسعدني ويشرفني في هذا اليوم 
أن أمثل راعي احلفل صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد أمير البالد 
لتكرمي أبنائنا وبناتنا الفائزين 
ب��ج��ائ��زة ف���الح م��ب��ارك احل��ج��رف 
لألعمال الوطنية في دورتها الثانية.

تعد قيم املواطنة احلقة أحد أهم 
أرك��ان بناء املجتمع وذل��ك لدورها 
الكبير في تعضيد أواص��ر املجتمع 
ودعم ترابط مكوناته وتوفير أسباب 
العيشة الكرمية واحل��ي��اة اآلمنة 
اخلالية من آفات التعصب والتطرف 
والعنصرية أيا كان شكلها وتأتي 
ه��ذه اجل��ائ��زة حتت رؤي��ة “تعزيز 
قيم املواطنة والتسامح واالنتماء 
للمجتمع والكويت” لتضع اجلهد 

األهلي الصادق جنبا إلى جنب مع 
اجلهود الرسمية الهادفة لترسيخ 
م��ب��ادئ ح��ب ال��وط��ن وال�����والء له 
ومبادئ التسامح بني أبناء الشعب 
الكويتي استكماال ملا جبل عليه أهل 
الكويت منذ القدم حيث سطروا أروع 

أوجه التكافل والتآخي والتسامح.
لقد حظي شباب الكويت باهتمام 
كبير من قبل صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد في جل اهتمامه هو 
رعاية ومتكني شباب الوطن وبناته 
على حد سواء فطاملا يردد أن أغلى 
ما متلك الكويت من ث��روة وأفضل 
م��ا حت��رص عليه م��ن استثمار هم 
الشباب ال��ذي��ن بسواعدهم يرسم 
املستقبل فعلينا تنمية قدراتهم 
ومهاراتهم وصقل مواهبهم وحثهم 

على التزود بالعلم ومناهل املعرفة 
ليكونوا أكثر نضجا ووعيا وحتصنا 
م���ن األف���ك���ار ال��ض��ال��ة وال��س��ل��وك 
املنحرف ودفعهم لبذل امل��زي��د من 
العطاء واملشاركة في تنمية وطنهم 

ورقيه.
ث��م ألقى رئيس مجلس االدارة 
ورئيس مجلس األمناء جلائزة فالح 
مبارك احلجرف لألعمال الوطنية 
فهد عبدالرحمن املعجل كلمة قال 

فيها:
أود ب��داي��ة أن أش��ي��د بالرعاية 
االبوية لهذا احلفل الكرمي وللدعم 
ال���ذي أواله ص��اح��ب السمو أمير 
البالد جلائزة فالح مبارك احلجرف 
لألعمال الوطنية باعتبارها مبادرة 
وطنية أهلية سامية ت��ه��دف لبث 

روح االلفة واحملبة بني أبناء الوطن 
ونبذ جميع اشكال التعصب والفرقة 

البغيضة.
كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألخ 
العزيز الشيخ علي اجل��راح وزير 
شؤون الديوان األميري على تفضله 
باحلضور ومشاركتنا ه��ذا احلفل 

الكرمي.
إنه  ملن دواعي سروري وسعادتي 
أن أقف أمامكم اليوم لتكرمي كوكبة 
من ابنائي وبناتي املتنافسني في 
حب الوطن وال��ذي ترجم من خالل 
اهداف اجلائزة في مجاالتها األربعة 
القصة القصيرة والشعر والرسم 
والفيلم القصير وجميعها تعد 
أساليب متنوعة ول��غ��ات مختلفة 
للتعبير عن مفاهيم ه��ذه اجلائزة 

بريشة فنان او بقلم اديب او ببيت 
شعر او بعدسة سينمائي.

لقد بدأ العمل في هذا املوسم منذ 
األول من سبتمبر حيث ك��ان هناك 
اق��ب��ال كبير للمشاركة والتنافس 
للفوز بأحد اجلوائز املخصصة لهذا 
امل��وس��م وق��د تقدم للمنافسة على 
ج��وائ��ز ه��ذا امل��وس��م 231 مشاركة 
ب��واق��ع 94 م��ش��ارك��ة ف��ي مسابقة 
ال��رس��م 74 م��ش��ارك��ة ف��ي مسابقة 
القصة و38 في مسابقة الشعر و25 

مشاركة في مسابقة الفيلم.
وق���د مت ف���رز وتقييم وحتكيم 
األع��م��ال املشاركة بأسلوب اتسم 
باملهنية واحل��رف��ي��ة العالية على 
يد نخبة من املختصني الكويتيني 
وال��رواد في مجاالت األدب والشعر 

والفن والسينما.
وال أستطيع أن أعبر لكم عن مدى 
السعادة التي تغمرني عندما اشهد 
معكم اليوم حفل تكرمي الفائزين 
بهذه املسابقة مبوسمها الثاني من 
أبناء وبنات الكويت.فبغض النظر 
عمن هو متصدر للمركز األول أو 
الثاني أو غيرها فهذه طبيعة أي 

منافسة تنتهي بترتيب محدد.
فمن وجهة نظري أن اجلميع فائز 
اليوم وهذه الكوكبة من املشاركني 
سوف يظهر منهم بالتأكيد األديب 
وال��ش��اع��ر وال��ف��ن��ان والسينمائي 
احمل��ت��رف ال��ذي سيضيئ بأعماله 
الوطنية سماء الكويت باملستقبل 

القريب بإذن الله.

العسعوسي: ال حاجة لتعديل 
بيانات البطاقة ملن لديه 

ملصق إقامة صالح
قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية الكويتية مساعد العسعوسي إنه 
ال حاجة لتعديل بيانات البطاقة املدنية 
للوافدين املقيمني الذين حتمل ج��وازات 
سفرهم ملصقا بإقامة صاحلة وميكنهم 

السفر والعودة إلى الكويت.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به 
العسعوسي ل� )كونا( أمس استعرض 
فيه احل��االت واإلج���راءات التي يتوجب 
مراعاتها واتباعها على ضوء قرار وزارة 
الداخلية بالتعاون مع الهيئة بشأن الغاء 
ملصق بيانات اإلقامة من ج��وازات سفر 
الوافدين واالستعاضة عنه بالبطاقة 

املدنية على ان تكون سارية املفعول.
وأشار إلى أنه وفق هذا القرار ستكون 
البطاقة امل��دن��ي��ة وت��اري��خ صالحيتها 
اثبات على صالحية االقامة وعليه فانه 
لن يسمح بدخول ال��واف��د إل��ى البالد أو 
اخل���روج منها م��ا ل��م يحمل ج��واز سفر 

ساري املفعول وبطاقة مدنية سارية.
وقال العسعوسي إن من يفقد بطاقته 
املدنية باخلارج فيمكنه مراجعة سفارة 
دول���ة ال��ك��وي��ت ف��ي ب��ل��ده ليحصل على 
شهادة فيها بيانات اإلقامة ليتمكن من 
العودة إلى البالد مرة أخرى على أن يقوم 
مبراجعة الهيئة إلصدار بطاقة بدل فاقد. 

  وأش����ار إل���ى أن م��ن ل��دي��ه خ��ط��أ في 
البيانات املطبوعة على البطاقة املدنية 
ك��االس��م أو رق��م اجل���واز أو املهنة يقوم 
مب��راج��ع��ة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة لتعديل 
البيانات وم��ن ث��م ال��دخ��ول على موقع 

الهيئة إلصدار بطاقة جديدة.
لكنه أك��د أن م��ن ل��دي��ه ملصق إقامة 
صالح وق��ام بنقل املعلومات على جواز 
سفر جديد فيتوجب عليه إص��دار بطاقة 
مدنية جديدة قبل مغادرة البالد.   وذكر 
أن من يقوم بإجراء االقامة في مكاتب 
الهجرة ويستلم اإليصال ال يحتاج إلى 
مراجعة الهيئة إمنا يحتاج إلى متابعة 
التعليمات ال��واردة في الرسالة النصية 
أو الدخول على موقع الهيئة إلستكمال 
إص���دار ال��ب��ط��اق��ة.   ودع���ا العسعوسي 
املقيمني إل��ى التحقق من صحة بيانات 
االقامة وخاصة االسم باللغة االجنليزية 
ورقم اجلواز خالل ثالث مراحل للتحقق 
من صحة البيانات وهي عند تقدمي الطلب 
وعند استالم اإليصال من وزارة الداخلية 
وعند اس��ت��الم رس��ال��ة م��ن الهيئة.وبني 
أنه في كل مرحلة يستطيع الرجوع إلى 
الداخلية لتصحيح اخلطأ وللحصول 
على البطاقة باملعلومات الصحيحة 

قبل دفع الرسوم مشيرا إلى أن خدمات 
الهيئة اإللكترونية واملوجودة على املوقع 
)paci.gov.kw( تكفي إلجناز معامالت 
املراجعني دون احلضور إلى مبنى الهيئة.  
 وأوض���ح أن الشخص ال���ذي يرغب 
ف��ي جت��دي��د إق��ام��ت��ه ي��دخ��ل على املوقع 
اإللكتروني اخل��اص ب���وزارة الداخلية 
ثم يقوم بتسجيل بياناته الشخصية 
والضمان الصحي ورق��م الهاتف وفي 
حال وجود موانع لتجديد االقامة تصله 
رس��ال��ة نصية مفادها مراجعة الهيئة 

العامة للمعلومات املدنية.  
وأض���اف العسعوسي أن بعد ق��رار 
وزارة الداخلية بإلغاء ملصق االقامة 
أصبحت البطاقة املدنية )بطاقة هوية( 
وكذلك إثبات لالقامة مضيفا ان جميع 
أن��واع االقامات ستصدر دون ملصق ما 

عدا االقامات املؤقتة كاملادة )14(.
وقال إنه حتى يتم ذلك األمر مت الربط 
اآلل��ي بني وزارة الداخلية واملعلومات 
املدنية مشيرا إلى أنه مت تعديل البيانات 
على البطاقة املدنية مثل اضافة االسم 
باللغة اإلجنليزية ورقم اجلواز واملهنة 

على خلف البطاقة املدنية.
وأك���د العسعوسي ض���رورة وج��ود 
البطاقة املدنية مع املقيم أثناء سفره ممن 
ال يحملون ملصق صالح على جواز السفر 
ألنها تعتبر إثبات اقامة الفتا إلى أنه لم 
يحدث أي تغيير في االجراءات سوى أنه 
مت إلغاء امللصق فقط.   وأوضح أن ميكن 
التواصل مع مركز االتصال على الرقم 
1889988 من الساعة 8 صباحا وحتى 1 

ظهرا للرد على جميع االستفسارات.  

مساعد العسعوسي

أك��د الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء 
وزي��ر اخلارجية أهمية زيارة 
وزي�����ر خ��ارج��ي��ة ال���والي���ات 
املتحدة األمريكية مايك بومبيو 
كونها األول��ى لوزير خارجية 
أمريكي في إط��ار عقد احل��وار 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ب��ني البلدين 
الصديقني »كما أنها تأتي في 
ظل متغيرات دولية وظروف 

وتطورات إقليمية حرجة«.
وق��ال الشيخ صباح اخلالد 
في مؤمتر صحفي عقد بوزارة 
اخلارجية الكويتية مع نظيرة 
األمريكي عقب جلسة احل��وار 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��ث��ال��ث ال��ذي 
استضافته الكويت أم��س إن 
ال��وزي��ر بومبيو تشرف بلقاء 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
الشيخ صباح األحمد، »حيث 
استمعنا لتوجيهات سموه 
احلكيمة ولنصائحه السديدة 
حول عدد من القضايا اإلقليمية 
والدولية وإلى كل ما من شأنه 
تعزيز العالقات املشتركة بني 

بلدينا الصديقني«.
ورحب الشيخ صباح اخلالد 
ف��ي امل��ؤمت��ر ب��ال��وزي��ر بومبيو 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه بزيارتهم 
للكويت مؤكدا عمق العالقات 
التاريخية واملميزة التي تربط 
ال��ب��ل��دي��ن ال��ص��دي��ق��ني الكويت 

والواليات املتحدة.
وأش���اد باملوقف األمريكي 
الصلب واحل��ازم في احملافظة 
على أم��ن واس��ت��ق��رار الكويت 
والذي جتسد في حرب حترير 
ال��ك��وي��ت ع���ام 1991 »حيث 
س��ي��ظ��ل م��ح��ف��ورا وراس���خ���ا 
ف���ي ج��م��ي��ع أف���ئ���دة وع��ق��ول 

الكويتيني«.
وأف��اد أن اجتماعات الدورة 
الثالثة للحوار االستراتيجي 
حت����م����ل أج�����ن�����دة زاخ�������رة 
باملوضوعات املهمة التي يتم 
ب��ح��ث��ه��ا مب��ش��ارك��ة 23 جهة 
حكومية وبحضور 70 من كبار 
املسؤولني واملختصني في كال 
البلدين ف��ي م��ج��االت متعددة 
ك��ال��دف��اع واألم���ن واالق��ت��ص��اد 
والتعليم واجلمارك والطيران 

املدني.
وأشار الشيخ صباح اخلالد 
إلى أن مجموعات العمل املنبثقة 
عن احلوار االستراتيجي التي 

تضم مسؤولني من كال البلدين 
ملتابعة تطوير القضايا الثنائية 
عملت طوال السنة املاضية دون 

توقف.
وذكر أن اجلانبني عقدا جلسة 
مباحثات ثنائية تناوال فيها 
سبل تعزيز العالقات الثنائية 
وم��ن��اق��ش��ة أه���م امل��س��ت��ج��دات 
اإلقليمية والدولية والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
ولفت اخلالد إلى أن الكويت 
تقدر جهود ال��والي��ات املتحدة 
ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا حل���ل األزم����ة 
اخلليجية ودع��م��ه��ا ال��ك��ام��ل 
جلهود الوساطة التي يقودها 

صاحب السمو أمير البالد.

وأكد أن األزمة اليمنية كانت 
ح��اض��رة خ��الل امل��ب��اح��ث��ات اذ 
تشاطر اجلانبني الرؤى بأهمية 
وض��رورة احل��ل السلمي وفقا 
للمرجعيات ال��ث��الث املتفق 
عليها وهي املبادرة اخلليجية 
وآلياتها التنفيذية ومخرجات 
احل�����وار ال��وط��ن��ي وق�����رارات 
مجلس االم��ن ذات الصلة مبا 

فيها القرار 2216.
وق��ال: إن��ه مت بحث الوضع 
في سوريا واملأساة اإلنسانية 
التي مير بها الشعب السوري 
الشقيق وضرورة بسط السالم 
واألمن واالستقرار في سورية 
وفق املرجعيات الدولية ذات 

الصلة والعالقات اخلليجية 
اإلي��ران��ي��ة وج��ه��ود البلدين 
ف��ي م��ج��ال مكافحة اإلره���اب 
وت���ط���ورات م��س��ي��رة ال��س��الم 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وتأكيد 
اجلانبني على أهمية مواصلة 
التنسيق بني البلدين في مجلس 

األمن حيال تلك القضايا.
وردا على س��ؤال حول مدى 
رغ��ب��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة فى 
دعم مجلس التعاون اخلليجي 
خلطة ال��س��الم املقبلة والتي 
من املتوقع الكشف عنها قريبا 
ق��ال ال��وزي��ر اخل��ال��د »ان خطة 
السالم ط��ال انتظارها ونحن 
نثق باألصدقاء في الواليات 

املتحدة األمريكية ب��أن لديهم 
افكار ملواصلة عملية السالم 
وخ��ط��ة ت��أخ��ذ بعني االعتبار 
الوضع في املنطقة واألط��راف 

املعنية في هذه القضية«.
وأض�������اف أن�����ه مت ب��ح��ث 
موضوع خطة السالم املقبلة 
مع الوزير بومبيو معربا عن 
ثقته في أن صداقة الواليات 
املتحدة للعديد من دول املنطقة 
ستقود الى وضع نهاية مقبولة 
لألطراف جميعا والوصول إلى 

حل سياسي طال انتظاره.
م��ن ج��ه��ت��ه ف��ق��د أك���د وزي��ر 
خ��ارج��ي��ة ال���والي���ات املتحدة 
األمريكية مايك بومبيو أمس أن 

الكويت تعد شريكا استراتيجيا 
لبالده في مواجهة االرهاب فى 
إش��ارة إل��ى ما يسمى بتنظيم 
)داعش(. وشدد الوزير بومبيو 
ف���ي ك��ل��م��ة ل���ه خ���الل امل��ؤمت��ر 
الصحفي ال���ذي عقد ب���وزارة 
اخلارجية الكويتية عقب جلسة 
احل��وار االستراتيجي الثالث 
على ال��ت��زام ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية بأمن الكويت وسالمة 
أراضيها. وأع��رب عن سعادته 
بزيارة الكويت اذ تعد األولى له 
منذ توليه مهام منصبه مشيرا 
إل��ى االرث التاريخي الطويل 
من العالقات الثنائية األمريكية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة.واس��ت��ذك��ر ال���دور 

األم��ري��ك��ي الفاعل ف��ى حترير 
الكويت من ال��ع��دوان العراقي 
ال��غ��اش��م ع��ام 1991 وم��ا قام 
به الرئيس األمريكي األسبق 
جورج بوش من دور فعال فى 

حترير الكويت.
ولفت بومبيو إل��ى زيارته 
لصاحب السمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األح��م��د والتى 
وصفها ب)املؤثرة( في تاريخ 
العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني.
وأك��������د ت���ع���زي���ز ودع�����م 
اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن احل���وار 
االستراتيجي مختلف مناحي 
العالقات الثنائية السياسية 

واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والتعليمية واألمنية واألم��ن 

السيبراني.
وأش��ار ال��ى متيز العالقات 
ب��ني ال��ك��وي��ت وام��ري��ك��ا على 
مستوى الدفاع اذ “تستضيف 
ال��ك��وي��ت اآلالف م��ن اجل��ن��ود 
األمريكيني على أراض��ي��ه��ا ما 
يعكس قوة التعاون العسكري 

املثمر واملتميز بني البلدين”.
وأش���اد بومبيو مب��ب��ادرات 
ال��ك��وي��ت ال��ق��وي��ة واملتعلقة 
ب��ق��ض��اي��ا امل��ن��ط��ق��ة ف��ى اليمن 
وسوريا وال��ع��راق والتنسيق 
الكامل بني بعثتي البلدين فى 
مجلس األمن فيما يتعلق باألمن 
الدولي.وقال ان الكويت تظهر 
نوعا م��ن القيادة التى طالب 
بها الرئيس األمريكى دونالد 
ترامب من شركائه فى املنطقة 
والعالم مثمنا قيادة صاحب 
السمو امير البالد فى القضايا 

االنسانية.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��ول��ة 
الثالثة للحوار االستراتيجي 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ق����ال بومبيو 
“وقعنا ال��ي��وم ع��ل��ى م��ذك��رة 
ت��ف��اه��م ف���ى م��ج��ال تشجيع 
االس��ت��ث��م��ار ف��ى م��ج��ال ري���ادة 
األعمال واملشروعات الصغيرة 

واملتوسطة”.
ولفت إلى أنه مت االعالن عن 
برنامج لتعليم اللغة االجنليزية 
ف��ى اط��ار ال��ت��ب��ادالت الثقافية 
والتعليمية واألك��ادمي��ي��ة بني 
ال��ك��وي��ت وال���والي���ات املتحدة 
مثمنا اجلهود التى تقوم بها 

الكويت لتعزيز الشراكة معها.
وق��ال بومبيو إن التعاون 
ف��ى م��ج��ال األم���ن السيبرانى 
أضحى ضرورة ملحة ملواجهة 

التحديات االقليمية والدولية.
وردا ع��ل��ى س���ؤال���ه ح��ول 
زي��ارت��ه األخ��ي��رة ل��دول��ة قطر 
وب���ح���ث س���ب���ل ح����ل األزم�����ة 
اخلليجية قال بومبيو “حتدثنا 
كثيرا بالتفصيل ع��ن األزم��ة 
اخلليجية واتفقنا على أنها 
ليست ف��ى مصلحة املنطقة 
والعالم ونحتاج إلى أن نعمل 
مع دول اخلليج حللها بأسرع 
وق����ت مم��ك��ن ون���ت���ع���اون في 
مواجهة التهديدات املشتركة 
في املنطقة سواء كانت من قبل 

)داعش( أو إيران”.

الشيخ علي اجلراح في لقطة جماعية مع الفائزين

الشيخ صباح اخلالد ومايك بومبيو خالل املؤمتر الصحفي
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