«كونا» تطلق تصويت ًا إلكتروني ًا الختيار صورة العام من «كليك»
تطلق وكالة األنباء الكويتية (كونا) اليوم األحد تصويتا على صفحتها اإللكترونية
الرسمية الختيار صورة العام ضمن صور الفائزين ال 12عن أشهر سنة  2018مبسابقتها
(كليك) التي خصصتها الوكالة في زاوية (صورة اليوم).
وبإمكان اجلمهور واملهتمني التصويت إلكترونيا على الصورة املختارة بالنسبة
لهم من خالل الدخول على الرابط والنقر عليها كما ميكن التصويت من خالل حسابات
الوكالة على موقعي التواصل االجتماعي (تويتر) و(إنستغرام) وذلك ابتداء من اليوم
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وحتى  26يناير اجلاري على أن يتم تكرمي الفائز بالتصويت الحقا .ومتثل (كليك) حرص
وكالة (كونا) على تشجيع الهواة ومحترفي التصوير والتزاما بدورها املهني والتفاعلي
وانطالقا من مفهوم املسؤولية االجتماعية وحتفيزهم على إطالق طاقاتهم وترجمة
إبداعاتهم الفنية من خالل عدسة الكاميرا.وعالوة على ذلك تهدف مسابقة (كليك) إلى
إظهار معالم الكويت من خالل عدسات مصورين مختلفني وتعريف متابعي نشرة (كونا)
على كثير من املواقع املتميزة في البالد السيما املتابعني من خارج البالد.
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تتويج ًا للعالقات املميزة واملتينة بن البلدين

الكويت تستضيف الثالثاء املقبل اجلولة الثالثة للحوار االستراتيجي الكويتي  -األميركي

الشيخ صباح اخلالد خالل اجتماع تنسيقي سابق

تستضيف الكويت يوم الثالثاء املقبل اجلولة الثالثة
من احلوار االستراتيجي الكويتي األمريكي الذي ميثل
تتويجا للعالقات املميزة واملتينة التي يتمتع بها البلدان
الصديقان.
وتأتي هذه اجلولة التي يترأسها من اجلانب الكويتي
الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
اخلارجية ومن اجلانب األمريكي وزير اخلارجية مايك
بومبيو بعد جولتني استضافتهما ال��والي��ات املتحدة
عامي  2016و.2017
وشهدت اجلولتان السابقتان توقيع عدة اتفاقيات
ومذكرات تفاهم في مجاالت األم��ن ومكافحة اإلره��اب
واالقتصاد والتجارة والتعليم وأيضا البترول واجلمارك
والتعاون القنصلي ليصبح عدد االتفاقيات املبرمة بني
اجلانبني  23اتفاقية.
ومن شأن احل��وار االستراتيجي املساهمة في رسم
عمل البلدين على مدى األعوام ال 25املقبلة نحو تنفيذ
الرؤية املشتركة للبلدين في التعاون الثنائي مبختلف
مجاالت الشراكة املفيدة للطرفني خصوصا أن حجم
التبادل التجاري بني البلدين بلغ وفق آخر إحصائية 4
مليارات دوالر في حني فاقت االستثمارات الكويتية في
الواليات املتحدة  400مليار دوالر في مختلف املجاالت.
ويسعى اجلانبان إلى البناء على الشراكة في مجال
الدفاع التي تساعد في ضمان املصالح الوطنية واإلقليمية
املتبادلة السيما تعزيز جهود الكويت والواليات املتحدة
في احلرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
من خالل التحالف الدولي ملكافحة هذا اإلرهاب.
وقال السفير األمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان
إن البلدين يسعيان من خالل تنظيم احلوار االستراتيجي
إلى توسيع السجل الطويل واحلافل بالتعاون والتبادل
والتنسيق حول القضايا الثنائية واإلقليمية والعاملية.
وأضاف سيلفرمان في تصريح لـ (كونا) أمس السبت
أن احل��وار االستراتيجي الثالث «يشكل منصة إطالق
لعملنا املستمر على م��دار العام بدعم كامل من قيادتي
بلدينا».

احل��وار االستراتيجي
ي� � �س� � �ه � ��م ف � � � ��ي رس� � ��م
ع �م��ل ال �ب �ل��دي��ن ع�ل��ى
م ��دى األع� ��وام الـ25
امل �ق �ب �ل��ة ن �ح ��و ت�ن�ف�ي��ذ
ال� � ��رؤي� � ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة
ف��ي ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي

وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو

وذك���ر أن��ه منذ تشكيلها ف��ي أكتوبر  2016عملت
مجموعات العمل املكلفة تنفيذ األفكار التي أثيرت في
احلوارات االستراتيجية بجد لتطوير مستويات التعاون
في مجاالت الدفاع واألمن والتجارة واالستثمار والشؤون
القنصلية وبالطبع التعليم.
ولفت إلى أنه بعد مرور  28عاما على حترير الكويت ال
تزال العالقة بني اجليشني األمريكي والكويتي قوية جدا
وال يزال التزام الواليات املتحدة بأمن الكويت ثابتا.
وأك��د أن ب�لاده تقدم الدعم الفني للكويت في املجال
العسكري وال��دف��اع م��ن خ�لال املبيعات العسكرية
اخلارجية ومن خالل املبيعات التجارية في حني تواصل
العناصر العسكرية األمريكية والكويتية العمل معا على

التدريب والتعليم واجلهوزية الدفاعية مما يجعل القوات
املسلحة الكويتية أكثر قدرة على الدفاع عن بلدها.
وأوض��ح سيلفرمان أن ال��والي��ات املتحدة تعد ثاني
أكبر مورد للبضائع واخلدمات في الكويت التي تعتبر
إحدى أكبر األسواق للواليات املتحدة في منطقة الشرق
األوسط.
وأش���ار إل��ى أن��ه منذ اختتام احل���وار االستراتيجي
املشترك األخير عملت احلكومتان على تعزيز العالقات
التجارية وأصبح أعضاء القطاع اخلاص في كال البلدين
أكثر اهتماما مبتابعة األنشطة التعاونية.
وعلى املستوى اإلقليمي أف��اد بأن الواليات املتحدة
والكويت لهما رؤية مشتركة وتواصالن التنسيق بينهما

السفير األمريكي لورانس سيلفرمان

عن كثب في حني ترحب الواليات املتحدة باملبادرات التي
اتخذها سمو األمير الشيخ صباح األحمد لضمان أمن
الكويت مع حتقيق مزيد من االستقرار واألمن في املنطقة
.وقال إن الكويت أدت دورا كبيرا للتقريب بني حلفائها
وجيرانها الستضافة مؤمترات املانحني مثل تلك اخلاصة
بسوريا وأخيرا في فبراير املاضي استضافتها مؤمتر
إعادة إعمار العراق.
وأكد سيلفرمان أن الكويت استحقت بجدارة التقدير
على دوره��ا اإلنساني في املنطقة وح��ول العالم حيث
أح��دث��ت مساهماتها فرقا حقيقيا ف��ي حياة الالجئني
وال��ن��ازح�ين .وش��دد على أن ال��وف��د األمريكي سيغتنم
فرصة احلوار االستراتيجي لتبادل اآلراء حول التحديات

دعت إلى االلتزام بالتهدئة وضبط النفس

الكويت تدين أعمال العنف في الكونغو الدميقراطية
دع��ت الكويت جميع األط���راف الكونغولية
إل��ى االل��ت��زام بالتهدئة وضبط النفس في هذه
«املرحلة احلساسة» في تاريخ بالدهم فيما
دانت بشدة أعمال العنف التي شهدتها جمهورية
الكونغو الدميقراطية وراح ضحيتها عدد من
املدنيني وأفراد الشرطة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي
في جلسة مجلس األمن الليلة قبل املاضية حول
جمهورية الكونغو الدميقراطية.
وقال العتيبي« :تابعنا تفاصيل سير العملية
االنتخابية في جمهورية الكونغو الدميقراطية
منذ نشر الرزنامة االنتخابية بتاريخ  5نوفمبر
 2017والتي سارت مجرياتها بالتزام اللجنة
الوطنية املستقلة لالنتخابات وتنفيذها ملا نص
عليه اجلدول الزمني إلى أن وصلت الى مرحلة
التصويت ال��ت��ي ع��ق��دت بتاريخ  30ديسمبر
 .»2018وأش��ار ال��ى ان��ه على الرغم من حادث
احلريق ال��ذي وقع بتاريخ  13ديسمبر 2018
وأتلف ما يقارب  8000آلة من آالت التصويت
اإللكتروني في العاصمة كينشاسا وهو ما أدى
إل��ى تأجيل ي��وم التصويت من تاريخ  23إلى
 30ديسمبر  2018باإلضافة إلى أعمال العنف
ال��ت��ي شهدتها بعض مناطق الكونغو خالل
احلمالت االنتخابية وفي يوم االقتراع إال أن يوم
التصويت بتاريخ  30ديسمبر شهد أجواء سلمية
وه��دوءا نسبيا .وأش��اد العتيبي باجلهود التي
بذلتها حكومة جمهورية الكونغو الدميقراطية
واللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات اللتزامهم
وتنظيمهم لالنتخابات مبوعدها مشيدا أيضا

السفير منصور العتيبي

ب��ال��دع��م ال���ذي ق��دم م��ن قبل االحت���اد األفريقي
واملجموعة االقتصادية ل��دول وس��ط أفريقيا
وامل��ؤمت��ر ال��دول��ي املعني مبنطقة البحيرات
الكبرى واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
وباقي الشركاء الدوليني الذين ساهموا بصورة
إيجابية في يوم االنتخابات .وتابع «احطنا علما
باإلعالن الصادر عن اللجنة الوطنية املستقلة
لالنتخابات في جمهورية الكونغو الدميقراطية
والذي أوردت فيه النتائج املؤقتة لالنتخابات
الرئاسية التي جرت في  30ديسمبر  2018وهنا
نود أن نثني على املسؤولية واالل��ت��زام اللذين
سادا االنتخابات الثالث الرئاسية والتشريعية
والبلدية من قبل الشعب الكونغولي وجميع
املرشحني في ظل املشاركة الواسعة والشاملة
لألحزاب السياسية بيوم االقتراع».

ودع��ا العتيبي جميع األط��راف إلى االلتزام
بذات الروح التي سادت االنتخابات واالمتناع
عن أعمال العنف واالنتقال إلى املرحلة القادمة
واخل��اص��ة بتقدمي أي ط��ع��ون ح��ول النتائج
االنتخابية إل��ى األط���راف املسؤولة عنها مبا
يتماشى مع دستور جمهورية الكونغو والقوانني
االنتخابية ذات الصلة.
وأعرب عن متنياته أن تستكمل تلك املساعي
واجل��ه��ود التي بذلت من قبل جميع األط��راف
املعنية وأن تتحمل ك��ل م��ن اللجنة الوطنية
املستقلة لالنتخابات واحملكمة الدستورية
الكونغولية واحلكومة واألح���زاب السياسية
واملجتمع املدني املسؤولية في احلفاظ على
االستقرار والتمسك باملمارسات الدميقراطية
إلى حني االنتهاء من مرحلة الطعون االنتخابية
وإع�لان النتائج النهائية بشكل رسمي وبكل
شفافية .وأكد العتيبي أن ذلك يأتي لكي تتوج
كافة اجلهود التي بذلت بتحقيق رغبة ال38
مليون كونغولي الذين خرجوا للتصويت بيوم
االنتخابات متمنيا أن تكون تلك النتائج معبرة
عن رغبتهم وحتقق طموحاتهم.
وأوض�����ح أن اس���ت���م���رار ظ���اه���رة ال��ع��ن��ف
والصراعات املسلحة في جمهورية الكونغو
الدميوقراطية وخصوصا في منطقة الشرق
وحت��دي��دا ف��ي مناطق شمال كيفو وبوتومبو
وبيني التي تشهد تصعيدا مسلحا ميس بشكل
مباشر حياة املدنيني العزل ويعرضها للخطر
ويستنزف امل���وارد الطبيعية للدولة لهو أمر
مقلق جدا.
وق��ال العتيبي «ان ه��ذا االم��ر يدعونا إلى

س �ي �ل �ف ��رم ��ان :احل� ��وار
اإلستراتيجي الثالث
ش �ك��ل م �ن �ص��ة إط ل��اق
ل � �ع � �م � �ل � �ن� ��ا امل� �س� �ت� �م� ��ر
ع� �ل ��ى م � � ��دار ال � �ع� ��ام..
ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
وال � � � �ك� � � ��وي� � � ��ت ل� �ه� �م ��ا
رؤي� � � � � � � ��ة م � �ش � �ت� ��رك� ��ة

توجيه دع��وة جلميع األط���راف املعنية لوقف
مثل تلك األعمال العدائية حفاظا على أرواح
املدنيني ال��ع��زل ولتحقيق االس��ت��ق��رار األمني
املنشود وفي هذا السياق نشيد باجلهود الكبيرة
التي تقوم بها بعثة األمم املتحدة (مونسكو)
وأف���راده���ا ملكافحة ت��ل��ك ال��ه��ج��م��ات املسلحة
وحماية املدنيني الكونغوليني» .وبشان احلالة
اإلنسانية في جمهورية الكونغو الدميقراطية
افاد العتيبي انها ال تزال تدعو للقلق في بعض
املناطق خصوصا بعد قرار إغالق بعض املواقع
املخصصة للنازحني داخليا وعودة تفشي وباء
الكوليرا وغيره من األم��راض وبسبب استمرار
النزاعات املسلحة في بعض املناطق وحتديدا
في شرق الكونغو .وأعرب عن عميق القلق إزاء
استمرار تفشي وب��اء اإليبوال في منطقة شرق
الكونغو وخاصة في مدينة بيني وبوتومبو وما
يصاحبه من تدهور أمني يعيق عملية التصدي
له حيث وصل أعداد املصابني بفيروس اإليبوال
بحسب إح��ص��اءات منظمة الصحة العاملية
بتاريخ  22ديسمبر  2018إلى  563حالة توفي
منهم  326حالة .وأش��ار العتيبي الى انه على
الرغم من أن ه��ذا التفشي ال ي��زال يشكل خطرا
كبيرا على حياة املدنيني الكونغوليني وتهديدا
للدول املجاورة كذلك فإنه يقدر عاليا اجلهود
املشتركة التي تبذلها وزارة الصحة الكونغولية
ومنظمة الصحة العاملية واألمم املتحدة ممثلة
ببعثة حتقيق االستقرار بجمهورية الكونغو
الدميوقراطية ملكافحة الفيروس متمنيا أن
تستمر تلك اجلهود للقضاء على هذا الوباء نهائيا
بأقرب وقت ممكن.

اإلقليمية األكثر إحلاحا مبا في ذلك ملفا اليمن وسوريا
إضافة إلى أنشطة إيران.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة الطرق احملددة لتعزيز
التعاون ملكافحة اإلره��اب وجتفيف منابع متويله كما
سيتم بحث التنسيق املستمر واملستقبلي بني البلدين
كعضوين في مجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة.
يذكر أن جهات كويتية م��ن املتوقع أن ت��ش��ارك في
اجلولة الثالثة لهذا احل��وار االستراتيجي مثل وزارات
اخلارجية والداخلية والدفاع والتعليم العالي واإلدارة
العامة للطيران املدني وهيئة تشجيع االستثمار املباشر
والهيئة العامة لالستثمار وجهاز األمن الوطني واإلدارة
العامة للجمارك والهيئة العامة لالتصاالت وغيرها.

رمي اخلالد :عدة اتفاقيات خالل زيارة
وزير اخلارجية األميركي للكويت
قالت مساعد وزي��ر اخلارجية الكويتي لشؤون
األمريكيتني رمي اخلالد إن زي��ارة وزي��ر اخلارجية
األمريكي مايك بومبيو إل��ى الكويت في  15يناير
احلالي ستشهد توقيعا على مذكرة تفاهم لتعزيز
احل���وار االستراتيجي إل��ى ج��ان��ب التوقيع على
اتفاقيات أخرى تشمل املجاالت الدفاعية واألمنية
واالقتصادية .ولفتت اخلالد في تصريح لـ (كونا)
أمس السبت إلى أن البلدين وقعا عددا من االتفاقيات
خالل زيارة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
للعاصمة واشنطن في سبتمبر املاضي مما يؤكد عزم
البلدين على توثيق عالقتهما املشتركة.
وذك���رت أن ال��وزي��ر األم��ري��ك��ي سيحظى خالل
زيارته بلقاء سمو أمير البالد كما سيعقد اجتماعا
ثنائيا م��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد لبحث التطورات
املوضوعات ذات االهتمام املشترك .وأشارت إلى أن
زي��ارة الوزير بومبيو ستكون فرصة كذلك لبحث
عدد من املواضيع والقضايا اإلقليمية والدولية مع
الشيخ صباح اخلالد وفي مقدمتها األزمة اخلليجية
والعالقات اخلليجية  -اإليرانية والوضع في سوريا
واليمن وليبيا وغيرها من القضايا والتحديات التي
تواجهها املنطقة والعالم .وأوضحت أن زيارة الوزير
األمريكي للكويت تأتي في إط��ار التشاور القائم
واملستمر بني البلدين باإلضافة إلى ترأس وفد بالده
الجتماعات ال��دورة الثالثة للحوار االستراتيجي
بني البلدين التي ستعقد برئاسة وزي��ري خارجية
البلدين مبشاركة واسعة من عدة جهات حكومية.
وبينت أن احلوار االستراتيجي سيبحث قضايا
في امل��ج��االت الدفاعية والتعليمية واالقتصادية

والقنصلية واجلمركية والطيران املدني واألم��ن
السيبراني مشيرة إلى أن احلوار ستحضره بعض
اجلهات احلكومية ألول م��رة في مجاالت التجارة
واألبحاث العلمية.
وأفادت اخلالد بأن احلوار االستراتيجي أضحى
أحد الفعاليات الهامة التي تعقد سنويا بالتناوب بني
عاصمتي البلدين وأصبح عامال رئيسيا في تعزيز
وتطوير العالقات الثنائية.
وأك��دت أن هذا احل��وار ساهم في حتقيق العديد
من اإلجنازات على املستوى الثنائي وأن مجموعات
العمل اخلمس املنبثقة عنه تعقد اجتماعاتها طوال
السنة مم��ا أسهم ف��ي تعزيز العديد م��ن ال��رواب��ط
ب�ين امل��س��ؤول�ين واملختصني ف��ي م��ج��االت مختلفة
األم���ر ال���ذي ك��ان ل��ه دورا مهما ف��ي رف��ع مستوى
التعاون بني البلدين .ولفتت في هذا اإلط��ار إلى أن
هيئة تشجيع االستثمار املباشر وغرفة التجارة
والصناعة الكويتيتان تعمالن بالتنسيق مع غرفة
التجارة األمريكية على تنظيم املنتدى االقتصادي
واالستثماري الثاني بني البلدين لرجال األعمال
والشركات وذل��ك تزامنا مع مناسبة عقد احل��وار
االستراتيجي .وأضافت أن غرفتي جت��ارة البلدين
ستوقعان على م��ذك��رة تفاهم لتعزيز وتنشيط
العالقات االقتصادية بني البلدين .وأشادت اخلالد
ب��ال��دور ال���ذي يلعبه ال��ق��ط��اع اخل���اص الكويتي
واألمريكي في تنمية وتوثيق الروابط االقتصادية
واالستثمارية ورف��ع مستوى التبادل التجاري
منوهة في الوقت ذاته بالدور الهام الذي تلعبه هيئة
تشجيع االستثمار املباشر في جذب االستثمارات
األمريكية للكويت.

