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خطــوة تدل على مدى  متانة 
العالقات والتعاون بني الكويت 
واالحتــاد األوروبي في كافة 
األصعدة، مشيدا باخلطوات 
التي  اإليجابيــة «الكبيــرة» 
شهدتها العالقات بني اجلانبني 
 في الفترات القصيرة املاضية.
وقــال: «ونحن متفائلون 
وهذه اخلطوة قد تســتغرق 
وقتا ونحن نعمــل باجتهاد 
إلــى اخلطــوات  للوصــول 

النهائية».
وأوضــح أن لقاءاتــه مع 
ســفراء االحتــاد األوروبــي 
لم تنقطع ومســتمرة وعلى 
مدار الساعة ونسعى جميعا 
لتطوير العالقة فيما بيننا».
وأشار الهني إلى أن وزير 
الشــيخ د.أحمد  اخلارجيــة 
ناصــر احملمــد ونائب وزير 
الســفير مجدي  اخلارجيــة 
الظفيري قاما بجوالت متعددة 
إلى االحتاد األوروبي والتقيا 
عــددا كبيرا  من املســؤولني، 
مبينــا انــه التقــى بصفتــه 
مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
لشــؤون أوروبا بعدد كبير 
من السفراء األوروبيني وكان 
االهتمام املشترك هو كيفية 

أسامة دياب

قال مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون أوروبا السفير ناصر 
الهني، إن اخلطوة األولى من 
إجــراءات إعفــاء املواطنــني 
تأشــيرة  مــن  الكويتيــني 
(شــنغن) بدأت وســتلحقها 
خطوات أخرى للوصول إلى 

اتفاق يشمل اإلعفاء.
وأضــاف الســفير الهــني 
في تصريــح صحافي خالل 
مشــاركته في احتفال بعثة 
االحتاد األوروبي لدى الكويت 
مبناسبة (اليوم األوروبي): 
«نحن متفائلون جدا في هذا 
الشــأن وتلك خطوة مبدئية 
وبحاجة إلى إحلاقها بعدد من 
اخلطوات حلني الوصول إلى 

اتفاق يشمل هذا اإلعفاء».
وأوضح ان هذه اخلطوات 
ستســتغرق بعــض الوقت، 
الكويتية ممثلة  و احلكومــة 
بــوزارة اخلارجيــة لن تألو 
جهــدا فــي دعــم خطــوات 
إجراءات اإلعفاء وتعمل بجد 
واجتهاد من أجــل الوصول 
إلى االتفاق النهائي. وأكد ان 
موافقة املفوضية األوروبية 

األوروبيني مستمرة و«نسعى 
جميعا  لتطوير العالقات بني 
الكويت وجميع دول االحتاد 
األوروبي»، السيما ان هناك 

اجلانبني، معربا عن التطلع 
إلى مزيــد من التعــاون بني 

الكويت واالحتاد األوروبي.
مــن جانبــه، قال ســفير 

تطابقا في كثير من وجهات 
الدولية  النظر  والتوجهــات 
بني اجلانبني، ويجري حاليا 
اإلعداد لزيارات متبادلة بني 

االحتاد األوروبي لدى الكويت 
أن  تــودور  د.كريســتيان 
العالقات بني الكويت واالحتاد 
األوروبي أقوى من أي وقت 
مضــى، مؤكــدا ان مــا يعزز 
ذلك إقــرار االحتاد األوروبي 
بالشراكة القوية عبر االقتراح 
األخير للمفوضية األوروبية 
بإعفاء املواطنني الكويتيني من 

متطلبات تأشيرة الشنغن.
وأفاد تودور بأن من صور 
قوة العالقــة الثنائية زيارة 
املمثل األعلى لالحتاد للشؤون 
اخلارجيــة جوزيــب بوريل 
للكويت فــي مارس املاضي، 
مبينا أنها أول زيارة على هذا 
املستوى منذ تأسيس بعثة 
االحتاد األوروبي في الكويت.
وذكــر ان تلــك الزيــارة 
تضمنــت إجــراء محادثــات 
ممتــازة عــن آفــاق تعزيــز 
التعاون بني االحتاد األوروبي 
والكويت مع سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، معربا 
عن امتنانه لسمو ولي العهد 
على دعمه القوي للعالقات بني 

االحتاد األوروبي والكويت.
وأعرب عن تقديره للزيارة 
التي كانت في وقت سابق من 

هذا العــام لوزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 

الى بروكسل.
وأكــد أهميــة البناء على 
اإلجنازات املشتركة من خالل 
تعزيز التعــاون على جميع 
املستويات وفي كل املجاالت 
مع إعطــاء األولوية للصحة 
واألمــن الغذائــي والتعليــم 

والتحول الرقمي.
كمــا أكــد تقديــر االحتاد 
الوســاطة  األوروبي جلهود 
الكويتية في املنطقة، مشيرا 
الى االستعداد للعمل بشكل 
وثيــق مع الكويــت لتطوير 
التعاون  أشــكال جديدة من 
وبناء شــراكة أقوى مع دول 
اخلليج فيما يتعلق بالعديد 
من القضايا ومبا في ذلك األمن 

اإلقليمي.
وقال تودور: «بالنســبة 
لالحتــاد األوروبــي الكويت 
هي صديــق مقرب وموثوق 
في هــذه األوقات التي يزداد 
فيها عدم االستقرار وانعدام 
األمن على مستوى العالم وأنا 
مقتنع بأننا ســوف نستمر 
في تعزيز وتنويع تعاونننا 

لسنوات عديدة مقبلة».

د.كريستيان تودور متوسطا السفير السعودي األمير سلطان بن سعد ود.خالد الفاضل

اجلناح الفرنسيد.ناصر الهني يشارك د.كريستيان تودور وعددا من السفراء قطع كعكة االحتفال

جناح بلجيكااجلناح اإلسبانياجلناح األملانياجلناح اإليطالي

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشــد متوسطا أحمد الصراف ورهف البدر واملستشــار فهد اجليماز وأسرار حياة واإلعالمي مهند 
(قاسم باشا) يوسف ود.شريفة العدواني 

التعاون في مختلف األصعدة 
لتدعيم هذه العالقات املتميزة.

وقال ان اللقاءات مع سفراء 
االحتاد األوروبي والســفراء 

السفير ناصر الهني متحدثا خالل االحتفال

سفير االحتاد األوروبي لدى الكويت د.كريستيان تودور متوسطا السفراء املشاركني في االحتفال

من أجواء احلفل

السفير اإلسباني: احلضور الكبير 

يعكس االهتمام الكبير بأوروبا وثقافتها

السفير األوكراني: أوروبا شريك 

موثوق به وداعم كبير ألوكرانيا
أسامة دياب

قال السفير اإلسباني لدى البالد ميغيل مورو اغيالر إن إسبانيا، 
وهي دولة ملتزمة بشــدة بقيم ومبادئ االحتاد األوروبي، وتأمل 
في مواصلة العمل اليومي لتقوية العالقة املهمة للغاية بني االحتاد 

األوروبي والكويت لصالح كال الشعبني.
وأعرب عن امتنانه للسلطات وجميع األصدقاء الكويتيني الذين 
شــاركوا في يوم أوروبا لزيارة جناحنا، حيث متكنوا من جتربة 
بعض من أفضل املنتجات والتعرف على املعالم اجلذابة والسياحية 
اإلسبانية، مؤكدا عمق أواصر الصداقة بني أعضاء االحتاد األوروبي 

والكويت وشعبها.
ولفت الى أن زيارة مئات األشخاص حديقة الشهيد وحضورهم 
االحتفال يدل على االهتمام الكبيــر بأوروبا والثقافة األوروبية، 
فضال عن ثراء وتنوع االحتاد األوروبي. وأضاف: «لقد كانت أمسية 
ناجحة للغاية أتيحت خاللها الفرصة للكويتيني واملقيمني، مبا في 
ذلك اجلالية اإلسبانية، لالحتفال واملشاركة معا مبناسبة التاسع من 

مايو، وهو التاريخ الذي ميثل بداية املشروع األوروبي.

أسامة دياب

قال السفير األوكراني لدى البالد د.أوليكساندر 
باالنوتســا إنه «منذ قيام روسيا بغزو واسع النطاق 
ألوكرانيا، أثبتت أوروبا أنها شريك موثوق به وداعم 

كبير ألوكرانيا».
وأضاف باالنوتسا إن: «الشعب األوكراني ممنت 
ملوقف أوروبا الثابت فيما يتعلق باستقالل أوكرانيا 
وحريتها، مشيرا إلى أن سفارة أوكرانيا في الكويت 
تتمتع أيضا مبستوى عال من الدعم املقدم من أصدقائنا 

األوروبيني».
وأشاد بدعم الكويت ألوكرانيا في األوقات الصعبة 
التي متر بها بالده، الفتا الى أن الكويت أظهرت كرمها 
النبيل من خالل تقدمي املساعدات املالية واإلنسانية 
ألوكرانيا، وكذلك التعبير عن موقفها الثابت في دعم 
أوكرانيا على املستوى الدولي، قائال: «نحن أقوى معا، 
واليوم جعلنا أوكرانيا أقرب إلى يوم النصر على الشر».

سفير االحتاد األوروبي: الكويت صديق مقرب وموثوق في وقت يزداد فيه عدم االستقرار وانعدام األمن على مستوى العالم وسنستمر في تعزيز وتنويع تعاوننا لسنوات عديدة مقبلة

ملشاهدة الڤيديو

ناصر الهني: بدء اخلطوة األولى من إجراءات إعفاء املواطنني 
من «شنغن» وستلحقها خطوات أخرى تستغرق بعض الوقت

مساعد وزير اخلارجية لشؤون أوروبا أكد اإلعداد لزيارات متبادلة خالل حفل أقامته بعثة االحتاد األوروبي مبناسبة يوم أوروبا


