
ق���دم وف���د ال��ك��وي��ت ال��دائ��م ل���دى األمم 
املتحدة بيانا رئاسيا أم��ام مجلس األمن 
ح��ول ال��ت��ط��ورات املتصلة بالبحث عن 
امل��ف��ق��ودي��ن الكويتيني ورع��اي��ا البلدان 
الثالثة واملمتلكات الكويتية مبا في ذلك 

احملفوظات الوطنية.
وتنص مسودة البيان الرئاسي الذي 
عممه الوفد واطلعت )كونا( على نسخة 
منه على أن مجلس األمن يشير إلى قراره 
2107 )2013( بشأن احلالة بني العراق 
والكويت وإل��ى جميع قراراته وبياناته 
الرئاسية السابقة التي تتناول مسائل 
املفقودين من الرعايا الكويتيني ورعايا 
البلدان الثالثة وإعادة املمتلكات الكويتية 
مبا في ذلك احملفوظات الوطنية ويحيط 
علما بتقارير األم��ني العام املقدمة عمال 

بالفقرة 4 من القرار 2107 )2013(.
ووف��ق��ا للمسودة يشيد مجلس األم��ن 
باجلهود املتواصلة التي تبذلها بعثة األمم 
املتحدة لتقدمي املساعدة إلى العراق لتنفيذ 
القرار 2107 )2013( ويعرب عن دعمه 
الكامل للممثلة اخلاصة ورئيسة البعثة 
جانني بالشخارت ونائبة املمثلة اخلاصة 
للشؤون السياسية بالبعثة أليس والبول 
ف��ي جهودهما الرامية إل��ى ح��ل املسائل 
املعلقة املتصلة بالرعايا الكويتيني ورعايا 
البلدان الثالثة وإعادة املمتلكات الكويتية 
مبا في ذلك احملفوظات الوطنية ويحثهما 

على مواصلة العمل بشأن هذه املسائل.
ويعرب مجلس األمن عن عميق االمتنان 
للممثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة 
األمم املتحدة السابق ي��ان كوبيش على 
ما بذله من جهود دؤوبة من أجل التنفيذ 

الكامل للقرار 2107 )2013(.
وينوه مجلس االمن في البيان الرئاسي 
بالعالقات الثنائية القوية بني العراق 
والكويت ويشيد بدعم حكومة الكويت 
املتواصل للعراق في جهوده الرامية إلى 
حتقيق االستقرار ويرحب بجهود العراق 
من أجل الوفاء بجميع االلتزامات املتبقية 

وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
وينوه مجلس األم��ن كذلك بالتعاون 
اجل��اري بني العراق والكويت في البحث 
عن املفقودين من الرعايا الكويتيني ورعايا 
البلدان الثالثة وباجلهود اإليجابية التي 
تبذلها وزارة ال��دف��اع العراقية ف��ي هذا 
املسعى اإلنساني الهام ويشجع احلكومة 
العراقية على أن تواصل بذل هذه اجلهود 
بنفس ال���روح البناءة وأن تكفل إتاحة 

ك��ل ال��دع��م امل��ؤس��س��ي وامل��ال��ي والتقني 
املناسب لتيسير األنشطة املقبلة ويشجع 
كذلك املجتمع الدولي على تقدمي ما يلزم 
من املعدات التقنية املتطورة واملبتكرة 
للسلطات العراقية للمساعدة في حتديد 

مواقع الدفن وفقا ألفضل املمارسات.
ويشاطر مجلس األمن األمني العام رأيه 
ال��ذي عبر عنه في تقاريره ب��أن التحقق 
من مصير األشخاص املفقودين وتقدمي 
اإلجابات ألسرهم املكلومة يتوقفان على 
إب��داء االل��ت��زام الثابت وات��خ��اذ إج��راءات 
واعتماد طرق جديدة ومبتكرة للدفع قدما 

باملسألة.
وي��ع��رب م��ج��ل��س األم����ن ع��ن ت��أي��ي��ده 
ال��ق��وي ملثابرة أع��ض��اء اآلل��ي��ة الثالثية 
ورئيستها اللجنة الدولية للصليب األحمر 
في جهودهم من أجل العثور على رفات 
املفقودين ويحيط مجلس األم���ن علما 
باالجتماع األخير للجنة الفرعية التقنية 
لآللية الثالثية في 11 ديسمبر 2018 
واالجتماع األخير للجنة الثالثية في 13 

ديسمبر املاضي.
وي��رح��ب ف��ي ه��ذا ال��ص��دد باملعلومات 
اإلضافية التي قدمتها فرنسا واململكة 

املتحدة واي��رل��ن��دا الشمالية وال��والي��ات 
املتحدة إل��ى اللجنة ال��دول��ي��ة للصليب 
األحمر والتي ميكن أن تساعد في حتديد 
مواقع الدفن احملتملة وباعتماد اللجنة 
الفرعية التقنية رسميا للتقرير املتعلق 
مب��ش��روع اس��ت��ع��راض اللجنة الدولية 
للصليب األحمر بوصفهما إسهاما هاما 

صوب إحراز التقدم بشأن هذه املسألة.
ويشجع مجلس األمن البلدين متاشيا 
مع القرار 2107 )2013( على التعاون 
ال��وث��ي��ق م��ن خ���الل اآلل��ي��ة ال��ث��الث��ي��ة من 
أجل حتقيق مزيد من النتائج امللموسة.
وي��الح��ظ مجلس األم���ن م��ع األس���ف أن 
حاالت 369 مفقودا من الرعايا الكويتيني 
ورعايا البلدان الثالثة ال ت��زال دون حل 
وأن��ه لم يتم استخراج أي رف��ات منذ عام 
2004 ويجدد املجلس اإلعراب عن تعاطفه 
العميق مع أس��ر املفقودين ويعرب عن 

تعازيه عن األرواح التي أزهقت.
ويرحب مجلس األمن بااللتزام املستمر 
حلكومة العراق بإعادة جميع املمتلكات 
الكويتية املتبقية مبا في ذلك احملفوظات 
الوطنية وينوه باخلطوات الهامة التي 
اتخذتها مؤخرا حكومتا العراق والكويت 

لتنشيط العمل على ه��ذا امللف ويرحب 
بوجه خ��اص بعملية تسليم دفعة من 
املمتلكات الكويتية قام بها رئيس العراق 
الدكتور برهم صالح خالل زيارته األخيرة 
إلى الكويت في 11 نوفمبر 2018 للقاء 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
ويشجع مجلس األمن احلكومة العراقية 
على مواصلة البحث عن املمتلكات املفقودة 
وتنشيط البحث عن احملفوظات الوطنية 
الكويتية املفقودة ويعرب عن اعتزامه 

إبقاء هذه املسائل الهامة قيد نظره.
ي��ذك��ر ب��أن ال��وف��د الكويتي عمم هذه 
امل��س��ودة على أعضاء مجلس األم��ن بعد 
جلسة املجلس ح��ول احلالة في العراق 
ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي 13فبراير وال���ذي ذكر 
فيها م��ن��دوب ال��ك��وي��ت ال��دائ��م السفير 
منصور العتيبي أمام املجلس بأن مسائلة 
املفقودين الكويتيني ستظل »على رأس 
اهتماماتنا وسنواصل جهودنا دون كلل 
أو ملل ف��ي متابعة الكشف ع��ن مصير 
شهداءنا«.ومن املنتظر ان يعتمد مجلس 
األمن هذا البيان الرئاسي حول التطورات 
املتصلة بالبحث عن املفقودين الكويتيني 

واملمتلكات الكويتية في األسبوع القادم.
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أسهل«  »خدمة  عبر  للشركات  العمالة  حتويل  خدمة  اليوم  تفعل  العاملة«  »القوى 
أعلن املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية 
أحمد املوسى انه سيتم اعتبارا من اليوم األح��د تفعيل 
خدمة حتويل العمالة للشركات املشتركة بخدمات الهيئة 

عبر بوابة )خدمة أسهل(.

وأضاف املوسى في تصريح صحفي اليوم السبت أن 
تفعيل هذه اخلدمة يأتي في إطار خطة الهيئة املتعلقة 
بتقدمي خدمات إلكترونية ألصحاب األع��م��ال تسهيال 
إلج���راءات استقدام واستخدام العمالة واجن��از كافة 

املعامالت عن طريق املوقع االلكتروني.
وتوفر البوابة اإللكترونية املطورة التي اطلقتها الهيئة 
حتت شعار )خدمة أسهل( عام 2017 أكثر من 40 خدمة 

إلكترونية متميزة ألصحاب األعمال واملراجعني.
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بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إل���ى دال��ي��ا جريبوسكيتا رئيسة 
جمهورية ليتوانيا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها متمنيا سموه 
لفخامتها موفور الصحة والعافية 
ول��ل��ب��ل��د ال��ص��دي��ق دوام ال��ت��ق��دم 

واالزدهار. 

 وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى داليا 
جريبوسكيتا رئ��ي��س��ة جمهورية 
ليتوانيا ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها راجيا 

لفخامتها دوام الصحة والعافية. 
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

أمير البالد يهنئ رئيسة 
ليتوانيا بالعيد الوطني لبالده

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أكد نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي 
خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه أول أم��س أن موقف 
الكويت واض��ح في رفض التطبيع مع 
إسرائيل وأنها ستكون آخر من يطبع 
معها مشددا على أنه واهم من يعتقد بأن 
الصورة اجلماعية في مؤمتر وارس��و 
تعني تغييرا في موقف الكويت الراسخ 

والرافض للتطبيع.
وص��رح اجل��ارال��ل��ه تعليقا على ما 
أشارت إليه وسائل التواصل االجتماعي 
حول مشاركة الكويت في مؤمتر وارسو 
ب��أن ه��ذه امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤمت��ر جات 
ببناء على دع��وة من الواليات املتحدة 
األمريكية وجمهورية بولندا وهما 
دول��ت��ان لدينا حتالف معهما كما أن 
القضايا املطروحة على ج��دول أعمال 
املؤمتر تتعلق بقضايا تتصل مبستقبل 
األم��ن واالستقرار في الشرق األوسط 

الذي نحن جزء منه.
وأض��اف أنه »ال يعقل أن تبحث تلك 
القضايا ونحن بعيدون عنها والتي من 
ضمنها القضية الفلسطينية وتطورات 
عملية ال��س��الم  التي كانت مشاركتنا 
في املؤمتر من منطلق احل��رص عليها 
وال��دف��اع عنها ول��ي��س التفريط فيها 
فموقفنا واضح وراسخ في هذا الصدد 
جتلى في احملافل الدولية وفي مقدمتها 
مجلس األم��ن من خالل عضويتنا غير 
الدائمة وه��و امل��وق��ف ال��ذي أش��اد فيه 

األشقاء الفلسطينيون«.
واس��ت��ط��رد ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية 
ب��أن الكويت أك��دت  وتؤكد مجددا أنها 
ستكون آخ��ر م��ن يطبع م��ع إسرائيل 
بعد أن يتحقق احلل العادل والشامل 
للقضية الفلسطينية ذل��ك احل��ل الذي 
يرتكز على ق��رارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة وم��ب��ادرة السالم العربية 
وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وأما احلديث الذي أثير حول الصورة 
اجلماعية وما تشير إليه من تغير في 
املوقف الكويتي الرافض للتطبيع فقد 
أكد اجلارالله أن التطبيع له صور وسبل 
عديدة ليس بالضرورة أن يكون من 
ضمنها صورة جماعية جاءت في مؤمتر 
دول���ي  ومحفل ش��ارك��ت فيه الكويت 
مع بقية أشقائها في مجلس التعاون 
الذي كان متثيلهم في املؤمتر أعلى من 
مستوى التمثيل الكويتي وه��و محفل 
 كبقية احملافل الدولية العديدة واألخى 
ال��ت��ي ت��ش��ارك فيها وت��ك��ون إسرائيل 
متواجدة في هذا احملفل س��واء كان في 
إطار األمم املتحدة أومستويات أخرى 

عديدة.
وش��دد على أنه واه��م من يعتقد بأن 
هناك تغييرا في موقف الكويت الراسخ 
والرافض للتطبيع ومخطئ من يختزل 

هذا املوقف في صورة جماعية للمؤمتر.

أكد أن الصورة اجلماعية مبؤمتر وارسو ال تعني تغير موقفنا

اجلارالله: الكويت ستكون آخر من 
يطبع مع إسرائيل بعد حل عادل 

وشامل للقضية الفلسطينية

خالد اجلار الله

السفير منصور العتيبي

الكويت قدمت أمام مجلس األمن بيانًا رئاسيًا 
حول املفقودين الكويتيني واملمتلكات الكويتية

رئيس جهاز األمن الوطني يجري مشاورات
 مع مسؤولني دوليني في »مؤمتر ميونيخ لألمن«

أج���رى رئ��ي��س ج��ه��از األم��ن 
ال��وط��ن��ي ال��ش��ي��خ ث��ام��ر العلي 
أمس السبت ثاني أي��ام )مؤمتر 
ميونيخ لألمن( مشاورات ثنائية 
ذات اهتمام مشترك مع نظرائه 
ف��ي األج��ه��زة االمنية العربية 

والدولية وعدد من الوزراء.
وقال سفير دولة الكويت لدى 
جمهورية أملانيا جنيب البدر 
ال���ذي ي��راف��ق وف��د الكويت الى 
املؤمتر في تصريح ل� )كونا( 
إن الشيخ ثامر العلي تبادل مع 
امل��س��ؤول��ني ال��ع��رب والدوليني 
وج��ه��ات النظر ح��ول القضايا 
واملسائل السياسية والتطورات 
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن االق��ل��ي��م��ي 
والدولي.واضاف ان املشاورات 
بحثت كذلك متطلبات التضافر 
والتنسيق والتعاون املشترك 

ملواجهة التحديات األمنية.
وأكد السفير البدر أن »الكويت 
هي محل تقدير واسع من املجتمع 
الدولي للدور الذي تقوم به على 
صعيد تعزيز ثقافة وقيم السالم 

واالستقرار«.
وذك�����ر أن رئ���ي���س اجل��ه��از 
الوطني قد أكد في اللقاءات التي 
عقدها التزام الكويت مبواصلة 
جهودها الهادفة لتعزيز دعائم 

االستقرار في املنطقة.
وأوض���ح السفير ال��ب��در أن 
اللقاءات الثنائية تركزت ايضا 
على استعراض رؤي��ة الكويت 
ومواقفها جتاه عدد من القضايا 
األمنية وعلى آث��ار الصراعات 
والنزاعات التي تشهدها منطقة 
ال��ش��رق االوس���ط وبخاصة ما 
يتصل منها باحلقوق املشروعة 
للشعب الفلسطيني باإلضافة 

إلى جهود مكافحة اإلرهاب.
وي���ش���ارك ف���ي امل���ؤمت���ر في 
دروت��ه ال��� 55 عشرات رؤس��اء 
ال����دول واحل��ك��وم��ات ووزراء 
اخلارجية والدفاع واملسؤولني 
األمنيني والعسكريني لبحث 
قضايا أمنية وعسكرية دولية 
وازم��ات عالقة في جميع انحاء 

الشيخ ثامر العلي والسفير جنيب البدرالعالم.

»الشباب« تطلق غدًا مشروع 
2« في جامعة الكويت »نبض الثقافة 

أع��ل��ن م��دي��ر إدارة األنشطة الترويحية 
في وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية 
عبدالله ال��ع��دوان��ي ان��ط��الق أول فعاليات 
م��ش��روع )نبض الثقافة 2( بالتعاون مع 
النوادي الطالبية في كليات جامعة الكويت 

وذلك اعتبارا من غدا االثنني.
وقال العدواني في بيان صحفي أمس إن 
هذه الفعاليات ستقام يومي االثنني واالربعاء 
من كل اسبوع ابتداء من منتصف فبراير حتى 
ابريل املقبل خالل األوقات من الساعة 15ر12 
ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر وذلك أثناء 

استراحة الطلبة.
وأش��ار إل��ى أن الفعاليات ستكون ضمن 
مشاركة وتعاون نوادي وجهات عدة كنادي 
القانون اجلزائي والنادي املعلوماتي ونادي 
العلوم السياسية ون��ادي االب��داع االعالمي 

والنادي اجلغرافي ونادي فصيح.
وأوض��ح أن ه��ذه الفعاليات هدفها نشر 
الثقافة االع��الم��ي��ة والنفسية والقانونية 
والسياسية واجلغرافية والثقافة الشعرية 
ل��دى الطلبة واستغالل أوق��ات فراغهم من 
خ��الل القيام بأنشطة هادفة ومفيدة أثناء 

أوق��ات االستراحة اجلامعية وللتخفيف من 
الضغط الدراسي.

وأضاف أن هذه النوادي الطالبية لها دور 
في عقد الندوات والدورات التدريبية خاصة 
وأن هذه األنشطة موجهة إلى الطلبة من كافة 
الفئات العمرية موضحا أن هذه الفعاليات 

تتضمنها استراتيجية الوزارة.
ودع��ا العدواني الطلبة إلى املشاركة في 
فعاليات )نبض الثقافة 2( ومتابعتها على 
 )Youth.gov.kw( موقع الوزارة الرسمي

عبدالله العدوانيوحساباتها في مواقع التواصل االجتماعي.


