
أك��د م��س��ؤول كويتي أم��س ح��رص الكويت 
على توفير املناخ املناسب ال��ذي ميكن األف��راد 
من ممارسة حقوقهم السياسية »وذلك بتوفير 
جميع الضمانات واحليادية دون وصاية او 
تعرضهم الي ضغوط حترمهم من حقهم في تلك 

املمارسة الدميقراطية«.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح ملساعد مدير ادارة 
شؤون االنتخابات ب��وزارة الداخلية الكويتية 
فهد العثمان ل� )كونا( لدى ترؤسه وفد الكويت 
امام فعاليات امللتقى الثاني لالدارات االنتخابية 
العربية بالتعاون بني ادارة شؤون االنتخابات 
في االمانة العامة جلامعة الدول العربية واالمم 

املتحدة.
وقال العثمان إنه عرض جتربة الكويت في 
عملية تسجيل الناخبني امام املتلقى اضافة الى 
تقدمي ورق��ة عمل بشأن عملية القيد السنوي 
للناخبني وفق م��واد القانون رقم )35( لسنة 

1962 بشأن انتخاب اعضاء مجلس االمة.
وأش���ار ف��ي ال��ورق��ة املقدمة ال��ى ان الكويت 
مقسمة ال��ى خمس دوائ���ر انتخابية لعضوية 
مجلس االمة مضيفا »وتنتخب كل دائ��رة عشرة 
اعضاء للمجلس ويكون لكل ناخب حق االدالء 
بصوته ملرشح واحد في الدائرة املقيد بها )املوطن 

االنتخابي( ملن ميثله في مقاعد البرملان«.
وق��دم ممثلو الهيئات االنتخابية العربية 

املشاركون في امللتقى عروضا مفصلة حول عملية 
تسجيل الناخبني في دولهم مبا في ذل��ك ان��واع 
التسجيل املتبعة في كل دولة وان��واع السجالت 
االنتخابية وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه عملية 
التسجيل وطرح احللول للتغلب عليها مستقبال 
ووسائل التكنولوجيا احلديثة املستخدمة في 

عملية التسجيل.
وكان األمني العام املساعد للجامعة العربية 

ل��ش��ؤون فلسطني واألراض���ي العربية احملتلة 
السفير سعيد ابوعلي اكد في كلمته خالل اجللسة 
االفتتاحية للملتقى الثالثاء اهمية العمل على 
االرت��ق��اء مبستوى العمليات االنتخابية التي 
جتري في ال��دول العربية مشددا على ضرورة 
تضافر جهود اجلهات الدولية واالقليمية املعنية 
ب��ال��ش��أن االن��ت��خ��اب��ي.ون��وه مب��ا تشهده ال��دول 
العربية م��ن عناية واه��ت��م��ام مطرد بالعملية 

االنتخابية »التي تزداد رسوخا واتساعا سواء 
بتتالي انعقادها او عبر عمليات انتخابية متوالية 
وانشاء هيئات انتخابية مختصة تواكب مسيرة 

التحول الدميقراطي«.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي��س شعبة امل��س��اع��دات 
االنتخابية في األمم املتحدة كريغ جانيس في 
كلمته إن االمم املتحدة تقدم الدعم لنحو 50 دولة 
على مستوى العالم مبا فيها بعض الدول العربية 

مشيرا الى اهمية ضمان دقة سجل الناخبني قبل 
امتام العملية االنتخابية واستيفاء كافة البيانات 

»بدقة ومن منظور واقعي«.
ويهدف امللتقى الثاني ل��الدارات االنتخابية 
العربية الى تعزيز تبادل املعرفة واخلبرات بني 
اجلهات املعنية باالنتخابات في الوطن العربي 
وتعزيز اواصر التعاون بينهم من جهة وبينهم 
وبني املنظمات الدولية واالقليمية العاملة في 

مجال االنتخابات من جهة أخرى.
وي��ش��ارك ف��ي فعاليات امللتقى ممثلون عن 
اإلدارات والهيئات االنتخابية في الدول االعضاء 
اض��اف��ة ال��ى ممثلي ع��دد م��ن املنظمات الدولية 
واالقليمية العاملة في مجال االنتخابات من 
بينهم البرملان العربي واملنظمة العربية لالدارات 
ومنظمة التعاون االسالمي واالحت��اد االوروب��ي 

واالحتاد االفريقي.

ق��ال مساعد وزي��ر اخلارجية الكويتي لشؤون آسيا علي 
السعيد أمس األربعاء إن بإمكان الكويت وماليزيا فتح آفاق 
جديدة من التعاون في مجاالت االقتصاد والتنمية واالستثمار 

والتجارة.
وأعرب السفير السعيد في تصريح ل� )كونا( في ختام زيارته 
ملاليزيا عن األمل في أن تشهد العالقات الثنائية بني البلدين في 
املستقبل القريب تطورا في التعاون املشترك وكذلك التنسيق 

املتبادل جتاه القضايا اإلقليمية والدولية.
وق��ال إن »ال��ع��الق��ات ب��ني البلدين مم��ت��ازة ونسعى دائما 
لتعزيزها مع دول آسيا وخصوصا ماليزيا التي تأتي على 
أوائل القائمة« موضحا أنه عقد خالل الزيارة لقاءات موسعة مع 

العديد من املسؤولني املاليزيني في قطاعات عديدة.
وأض��اف أنه التقى بنائب وزي��ر اخلارجية املاليزي يحيى 
مرزوقي ووكيل وزراة اخلارجية املاليزية لشؤون غرب آسيا 
عالء الدين محمد وبحث معهما مجمل القضايا الثنائية بني 
البلدين باالضافة الى القضايا االقليمية موضحا انهما توصال 
الى تفاهمات من شأنها االرتقاء بالعالقات الثنائية بني البلدين 

إلى مستويات أعلى.
وجدد السعيد الدعوة التي سبق أن وجهها الشيخ صباح 
اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي 
إلى نظيره وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله لزيارة 

الكويت بأقرب وقت ممكن.
وأوض��ح أن��ه وج��ه أيضا دع��وة من نائب وزي��ر اخلارجية 

الكويتي خالد اجلارالله إلى نائب وزير خارجية ماليزيا يحيى 
مرزوقي لزيارة الكويت مؤكدا أهمية التواصل مع املسؤولني على 

مستويات مختلفة لبحث كافة القضايا التي تهم البلدين.
وذكر أنه التقى بالعديد من املسؤولني في اجلهات االستثمارية 
والتجارية في ماليزيا بهدف تعزيز التجارة وبحث سبل تعزير 
االستثمارات بني البلدين الصديقني قائال ان »ثمة تفاهما مشتركا 
بني البلدين ح��ول أهمية وض���رورة رف��ع تبادل االستثمارات 

والتجارة البينية«.

وأع��رب عن األم��ل في مساهمة الشركات املاليزية في خطة 
التنمية لدولة الكويت مضيفا ان اجلانب املاليزي يتطلع أيضا 
بدوره الى دخول الشركات الكويتية مجال االستثمار في ماليزيا.
وأض��اف »لنا جتربة رائ��دة في ه��ذا املجال بالقطاع اخلاص 
الكويتي اذ لديه استثمارات ضخمة وناجحة في ماليزيا ونأمل 
أن تقدم احلكومة املاليزية التسهيالت للشركات الكويتية لدخول 

األسواق املاليزية مبا يخدم صالح البلدين«.
وذكر أنه التقى على هامش الزيارة بالعديد من املسؤولني 

في املؤسسات الفكرية ومراكز الدراسات االستراتيجية املاليزية 
لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا اإلقليمية التي 
تهم البلدين سواء في منطقة الشرق األوسط أو في منطقة جنوب 
ش��رق آسيا.  وق��ال في ه��ذا اإلطار«استطعنا أن نتفهم العديد 
من القضايا اإلقليمية في منطقة جنوب شرق آسيا كما شرحنا 
لهم مواقف الكويت جتاه العديد من القضايا في منطقة الشرق 
األوس��ط وما جاورها« مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات لتفهم 

وجهات نظر الطرف الثاني.
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اجلامعة العربية تشيد بدور الكويت الداعم واملتواصل لألونروا
أشادت جامعة الدول العربية اليوم االربعاء 
ب��دور الكويت ال��داع��م واملستمر لوكالة االمم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)أون��روا( لالستمرار في تقدمي خدماتها لنحو 
5ر5 مليون الجئ فلسطيني »وذل��ك في اطار 
ال���دور التاريخي للكويت ف��ي دع��م القضية 

الفلسطينية«.
وأعربت اجلامعة في بيان صادر عن قطاع 
فلسطني واألراض��ي العربية احملتلة عن الشكر 
ملساهمات الكويت املستمرة ألون��روا ودعمها 

املتواصل للشعب الفلسطيني.
وذك��ر البيان ان املندوبية الدائمة للكويت 

ابلغت االمانة العامة للجامعة العربية بتحويل 
وزارة املالية الكويتية مبلغ 1ر42 مليون دوالر 
الى حساب الوفد الدائم للكويت في نيويورك 

للقيام بسداده إلى )أونروا(.
وأشاد بوفاء الكويت بتعهدها بالتبرع بذلك 
املبلغ ألون��روا خالل مؤمتر دعم الوكالة الذي 

عقد في نيويورك في سبتمبر املاضي.يذكر 
ان الكويت قدمت تبرعا مبساهمة اضافية الى 
)اون����روا( مببلغ ثمانية ماليني دوالر خالل 
مؤمتر روم��ا ف��ي م��ارس 2018 وب��ذل��ك يصل 
مجمل املساهمة االضافية من الكويت للوكالة 

خالل عام 2018 الى 1ر50 مليون دوالر.

مساعد وزير اخلارجية علي السعيد خالل لقائه يحيى مرزوقي وعالء الدين محمد

مسؤول إغاثي دولي يشيد بجهود جمعية الهالل األحمر 
الكويتي وسرعة استجابتها اإلنسانية

أش���اد ن��ائ��ب رئ��ي��س االحت����اد ال��دول��ي 
للصليب األحمر والهالل األحمر عن منطقة 
آسيا واحمليط الهادئ زو تشئني بجهود 
جمعية الهالل األحمر الكويتي في تخفيف 
املعاناة اإلنسانية وس��رع��ة استجابتها 
للنداءات اإلنسانية وحشد الدعم والتأييد 
للمتأثرين م��ن األزم���ات وال��ك��وارث على 

املستوى الدولي.
وقال تشئني في تصريح ل� )كونا( عقب 
لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي الدكتور هالل الساير في 
مؤمتر إقليمي بالعاصمة الفلبينية مانيال 
أمس األربعاء إن اجلمعية حققت إجنازات 
كبيرة في مجال العمل االنساني واإلغاثي 
من خالل أنشطتها الكثيفة إلغاثة املنكوبني 

واملتضررين.
وث��م��ن ج��ه��ود اجلمعية الكويتية في 
الدعم املتواصل لالحتاد الدولي للصليب 
االحمر والهالل االحمر في إغاثة املنكوبني 
واملتضررين جراء الكوارث الطبيعية داعيا 
الى الشراكة والتنسيق مع الصليب االحمر 
الصيني وجمعيات آسيا واحمليط الهادئ 
في تقدمي املساعدات االغاثية والتنموية 

للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية.
وش����دد ت��ش��ئ��ني ع��ل��ى ض�����رورة تبني 
امل��ب��ادرات التي تسهم ف��ي تخفيف وط��أة 
املعاناة الناجمة عن التحديات اإلنسانية 
وانتشار رقعة الكوارث الطبيعية وازدياد 

حدة األزمات.
من جانبه اكد الساير في تصريح مماثل 
ل)كونا( أهمية نسج شراكات هادفة وبناءة 

م��ع املجتمع ال��دول��ي ومنظماته ملواجهة 
التحديات واالزمات اإلنسانية املتزايدة في 
الوقت احلاضر وإميانا بأن العمل اجلماعي 

يترك أثرا أكبر على أرض الواقع.
وأشار الساير الى حرص اجلمعية على 
العمل والتنسيق مع املنظمات االنسانية 
ال سيما االحتاد الدولي جلمعيات الصليب 

االحمر والهالل االحمر بهدف متابعة العمل 
االغ��اث��ي واإلنساني في تعزيز وتنسيق 

اجلهود االغاثية للمتضررين.
واس��ت��ع��رض خ���الل ال��ل��ق��اء األع��م��ال 
االنسانية واالغاثية التي تقدمها جمعية 
ال��ه��الل األح��م��ر الكويتي داخ���ل الكويت 
وخارجها انطالقا من دوره��ا ال��ذي تؤديه 

على جميع املستويات.يذكر أن وف��دا من 
جمعية الهالل األحمر الكويتي يشارك في 
أعمال املؤمتر اإلقليمي العاشر ملنطقة آسيا 
واحمليط الهادئ لالحتاد الدولي جلمعيات 
الصليب األح��م��ر وال��ه��الل األح��م��ر وال��ذي 
يعقد في مانيال خالل الفترة من 11 الى 14 

نوفمبر اجلاري.

د.هالل الساير مع زو تشئني
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املشاركون في امللتقى الثاني لالدارات االنتخابية العربية

أع��رب��ت ال��ك��وي��ت ع��ن تطلعها أن جت��رى 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة والتشريعية على 
املستوى الوطني واملقاطعات في جمهورية 
الكونغو الدميقراطية خالل املوعد احمل��دد لها 
في ديسمبر املقبل لتشهد أول عملية دميقراطية 

وانتقال سلمي للسلطة في تاريخها.
جاء ذلك في كلمة الكويت خالل جلسة مجلس 
األم��ن ح��ول جمهورية الكونغو الدميقراطية 
والتي ألقاها نائب املندوب الدائم لوفد دولة 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة املستشار بدر 

املنيخ في وقت متأخر من ليل الثالثاء.
وقال املنيخ إن »التزام احلكومة الكونغولية 
باجلدول الزمني لالنتخابات وإع��الن أغلبية 
األحزاب السياسية واجلهات الوطنية مشاركتها 
في العملية االنتخابية كلها مؤشرات إيجابية 
تبعث على التفاؤل ملستقبل الكونغو وللشعب 
الكونغولي في حال استمرت على ما هي عليه 

إلى يوم االنتخابات«.
وأضاف »تطرقنا في اجللسة السابقة التي 
عقدت بشهر أكتوبر املاضي لبدء العد التنازلي 
للحدث األه��م للشعب الكونغولي ونتمنى أن 
تتوج تلك املؤشرات اإليجابية بعقد االنتخابات 
بصورة آمنة وبكامل الشفافية واملصداقية 
لتتحقق طموحات الشعب الكونغولي الذي 

ينشد األمن واالستقرار واإلعمار«.
وذكر انه »رغم ضيق الوقت إلى حني الوصول 
ملوعد االنتخابات الرئاسية فإننا مازلنا نؤكد 
أهمية استغالل األي��ام القليلة القادمة إلحراز 
تقدم ملموس في تنفيذ تدابير بناء الثقة التي 
نص عليها االت��ف��اق السياسي امل��ؤرخ في 31 
ديسمبر 2016 لتكون العملية السياسية شاملة 
جميع ف��ئ��ات الشعب الكونغولي مب��ن فيهم 

سجناء الرأي واملعتقلون السياسيون«.
وب��ني املنيخ ان نشر ال��ق��وائ��م االنتخابية 
بتاريخ 19 سبتمبر 2018 واجل��ه��ود التي 
تبذلها اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات 
ف��ي جمهورية الكونغو الدميقراطية ومنها 
ع��ق��د اج��ت��م��اع م��ع امل��رش��ح��ني ال��رئ��اس��ي��ني أو 
من ميثلهم لتبادل املعلومات واآلراء بشأن 
العملية االنتخابية جميعها إج���راءات تصب 
في مصلحة سير العملية االنتخابية بصورة 

إيجابية. وأشار الى ان موضوع استخدام آالت 
التصويت اليزال ميثل حتديا هاما لسير العملية 
االنتخابية معربا عن متنياته أن تنجح احلكومة 
الكونغولية في جتاوزه بتوافق جميع األحزاب 
السياسية عليه خالل الفترة القليلة املتبقية 

التي تفصلنا عن موعد إجراء االنتخابات.
وأفاد املنيخ بأنه »متاشيا مع أهمية احلدث 
الذي ستعيشه الكونغو ونتطلع أن ينهي حقبة 
التشنجات السياسية والتحديات األمنية التي 
تعيشها نأمل أن ت��واك��ب عملية االنتخابات 
توفير احلكومة الكونغولية مناخا مناسبا 

حلرية التعبير«.
وأعرب عن تطلعه ان تسمح الكونغو بتنظيم 
التظاهرات السلمية للتعبير عن الرأي والسماح 
ك��ذل��ك لوسائل اإلع���الم بتغطية ه��ذا احل��دث 
املهم وإزال��ة كافة القيود املفروضة على حرية 
التعبير مرحبا بقرار احلكومة الكونغولية 
والتزامها بتمويل كامل العملية االنتخابية 
من م��وارده��ا الوطنية. كما أع��رب املنيخ عن 
عميق القلق الستمرار تفشي وباء اإليبوال في 
منطقة شرق الكونغو وما يصاحبه من تدهور 
أم��ن��ي يعيق عملية التصدي ل��ه وال���ذي يعد 
االنتشار العاشر بتاريخ ذل��ك البلد.وأضاف 
انه بحسب األرقام املعلن عنها بني املصابني به 
وعدد الوفيات بسببه فهذا االنتشار لفيروس 
اإلي��ب��وال يعد ثاني أكبر انتشار بعد التفشي 
األكبر في تاريخ الكونغو الذي شهدته مدينة 
يامبوكو عام 1976. وذكر املنيخ أنه »رغم أن 
هذا التفشي ال يزال يشكل خطرا كبيرا على حياة 
املدنيني الكونغوليني وتهديدا للدول املجاورة 
فإننا نقدر عاليا اجلهود املشتركة التي تبذلها 
وزارة الصحة الكونغولية ومنظمة الصحة 
العاملية واألمم املتحدة ممثلة ببعثة حتقيق 
االس��ت��ق��رار ف��ي جمهورية الكونغو ملكافحة 

فيروس اإليبوال«.
وأشاد بالزيارة املشتركة التي قام بها املدير 
العام ملنظمة الصحة العاملية ووكيل األمني 
العام لعمليات حفظ السالم إلى شرق الكونغو 
األسبوع املاضي لتقييم تفشي املرض متمنيا أن 
تتضافر وتستمر كافة اجلهود للقضاء على هذا 

الوباء نهائيا في أقرب وقت ممكن.

تتطلع إلجراء االنتخابات في موعدها احملدد 

الكويت تأمل في انتقال سلمي 
للسلطة في الكونغو الدميقراطية

املستشار بدر املنيخ

أكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون مع ماليزيا

السعيد: الكويت تعمل على تعزيز عالقاتها  مع دول آسيا 

ترأس وفد الكويت خالل فعاليات امللتقى الثاني لإلدارات االنتخابية العربية 

العثمان: الكويت حريصة على توفير املناخ املناسب لألفراد ملمارسة حقوقهم السياسية

فهد العثمان


