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اجلمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

انعقاد االجتماع الثاني ملجلس التنسيق 
الكويتي - السعودي الربع األول من العام املقبل

الزيارة الرســمية التي يقوم 
بها إلى العاصمة الرياض.

وكان في استقباله سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشقيقة الشيخ علي اخلالد، 
كما التقى الوزير بكل أعضاء 
املكاتب  الســفارة ورؤســاء 
التابعة واملســؤولني  الفنية 

القائمني عليها.
الشــيخ ســالم  وأشــاد 
العبــداهللا فــي كلمــة ألقاها 
بهذه املناسبة باجلهود املميزة 
التي يقوم بها أعضاء البعثة 
الــدؤوب وحثهم  وبعملهــم 
على االســتمرار في عطائهم 
ومثابرتهم لرفعة شأن الكويت 
وصــون مصاحلهــا وعناية 
رعاياها، متمنيا لهم التوفيق 

والنجاح.

بينهما على كل األصعدة.
واتفق اجلانبــان في هذا 
اإلطار على انعقاد االجتماع 
التنســيق  الثانــي ملجلــس 
الكويتي - الســعودي الذي 
ستســتضيفه الكويت خالل 
الربع األول من العام املقبل.

كمــا مت خــالل االجتماع 
مناقشــة آخــر املســتجدات 
علــى الســاحتني اإلقليميــة 
التي  والدولية والتطــورات 
تشهدها املنطقة وبحث عدد 
مــن القضايا محــل االهتمام 
املشترك بني البلدين الشقيقني.

 مــن جانــب آخــر، قــام 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا بزيارة ملقر سفارتنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، وذلك على هامش 

وإبــراز مكانــة الدولتني في 
مجاالت االقتصــاد والتنمية 
البشرية والتكامل السياسي 
واألمنــي وغيرهــا انطالقــا 
من وحــدة املصير والتاريخ 
املشــترك وتعزيزا للمواقف 
املوحدة في مواجهة التحديات 
الســاحتني  التــي تشــهدها 

اإلقليمية والدولية.
كما بحث اجلانبان أواصر 
العالقات األخوية التاريخية 
التــي تربط الكويت باململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
التعاون  واســتعرضا أوجه 
الوثيــق القائــم بينهمــا في 
مختلــف املجاالت جتســيدا 
وحتقيقا للروابط املتجذرة بني 
البلدين وشعبيهما الشقيقني 
وتعزيزا للشــراكة والتكامل 

الرياض - (كونا): اجتمع 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا مع وزير خارجية 
الســعودية  العربية  اململكة 
الشــقيقة األميــر فيصل بن 
فرحان، وذلك في إطار الزيارة 
الرســمية التي يقوم بها إلى 

العاصمة الرياض.
ونقــل وزيــر اخلارجية 
في مستهل االجتماع حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
وســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح رئيس مجلس 
الــوزراء إلى خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملك 
الســعودية  العربية  اململكة 
الشقيقة وإلى صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
باململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة وأطيــب متنيــات 
القيــادة السياســة وحكومة 
وشــعب الكويت إلى اململكة 
الســعودية قيادة  العربيــة 

وحكومة وشعبا.
هذا، وقد مت خالل االجتماع 
التأكيــد علــى ثوابت ورؤى 
البلديــن احلكيمتني  قيادتي 
االســتراتيجي  والعمــق 
السياسي للبلدين الشقيقني 

وزير اخلارجية بحث مع نظيره السعودي املستجدات اإلقليمية والدولية وزار مقر سفارتنا باململكة

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مع وزير خارجية السعودية األمير فيصل بن فرحان

الشيخ سالم العبداهللا والسفير الشيخ علي اخلالد وأركان سفارتنا في اململكة

أبا اخليل يشارك في بحث سبل 
«تعزيز احلريات الصحافية» عربيًا

القاهرة - هناء السيد

تشارك جمعية الصحافيني 
الكويتية في اجتماع اللجنة 
الدائمة للحريــات باالحتاد 
العــام للصحافيــني العرب 
ممثلة برئيس جلنة احلريات 
في اجلمعية الزميل دهيران 
أبا اخليل، وسيعقد االجتماع 
في القاهرة خالل الفترة من ١

إلى ٣ ديسمبر اجلاري.
وقال الزميل دهيران أبا 
اخليل إن االجتماع سيناقش 

عددا مــن امللفــات املتعلقة 
بحرية الصحافــة واإلعالم 
وما يتعرض له الصحافيون 
من مضايقات وتعسف خالل 
أدائهــم إلعمالهم في مناطق 

العالم العربي.
ســيتم  أنــه  وأضــاف 
استعراض عدد من التقارير 
النقابــات  رفعتهــا  التــي 
الصحافيــة  واجلمعيــات 
حول األوضاع التي متر بها 
الصحافة ومناقشــة جميع 
التي من املمكن  التسهيالت 

أن يقدمها االحتاد لتذليل تلك 
الصعوبات. 

وأوضــح أبــا اخليل أن 
الدائمــة للحريات  اللجنــة 
جتتمــع اجتماعها األول في 
ظل اإلدارة اجلديدة لالحتاد 
العام للصحافيني العرب بعد 
تشكيلها اجلديد وكلها أمل 
أن تقدم كل ما من شأنه دعم 
احلريات والصحافة والعمل 
على تهيئة الظروف املناسبة 
للصحافيني ألداء أعمالهم دون 

تهديد أو مضايقة.

خالل اجتماع اللجنة الدائمة للحريات في احتاد الصحافيني العرب

دهيران أبا اخليل

فريق عمل احلملة الوطنية ملكافحة املخدرات
عقد اجتماعه األول برئاسة وزير اإلعالم

عقد فريق العمل املنبثق عن اللجنة 
العليا للحملة الوطنية ملكافحة املخدرات 
وتوفير مواقع لعالج وتأهيل املدمنني 
اجتماعــه األول برئاســة وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 

عبدالرحمن املطيري.
وقالت املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اإلعالم انوار مراد في تصريح لـ«كونا» 

إن مهام الفريق تأتي في اطار الرسالة 
التوعوية التي تؤديهــا وزارة اإلعالم 
من خالل تنفيــذ التوصيات الصادرة 
عن جلنة التوعيــة مبخاطر املخدرات 
ووضع اخلطط اإلعالمية الالزمة لذلك، 
اضافة إلى طرح األفكار اخلاصة باحلملة 
اإلعالميــة لتعزيــز مفاهيــم التوعية 

مبخاطر املخدرات.

وأضافت مراد أن الــدور التوعوي 
الذي تلعبه وسائل اإلعالم أثبت فاعليته 
في لفت انتباه الناس إلى خطورة آفة 
املخدرات دينيا وانســانيا واجتماعيا 
انطالقــا من أهم وظائــف اإلعالم التي 
تتمثل في مناقشة وحتليل وإيجاد حلول 
عمليــة لقضايا املجتمع املختلفة ومن 

بينها تعاطي املخدرات واالجتار بها.

وزير اخلارجية زار قصر املربع ومتحف امللك 
عبدالعزيز التاريخي في اململكة

قام وزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبداهللا وبضيافة وزير 
العربية  اململكــة  خارجيــة 
الشــقيقة األمير  السعودية 
فيصل بن فرحان آل سعود 
بزيارة إلى قصر املربع الذي 
يعتبر من أقدم وأشهر املعالم 
التاريخية في عاصمة اململكة 

العربية السعودية الرياض.
كما مت خالل اجلولة التي 
أمتها الشــيخ سالم الصباح 
مبعية األمير فيصل بن فرحان 
امللك  االطالع علــى متحف 
عبدالعزيــز التاريخي، الذي 
يعد معلما وطنيا على مستوى 
اململكة ومقرا إلقامة مؤسس 
اململكة العربية السعودية امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود رحمه اهللا ثم أصبح فيما 
القرارات  بعد مركزا جلميع 
اإلدارية ومقرا الســتقبال 
ضيوف امللك وعرف باســم 

الديوان.
كما قام بجولة في مدينة 
التاريخية، والتي  الدرعيــة 
تعد عاصمة الدولة السعودية 
األولى وتعتبر معلما تاريخيا 
مســجال في قائمــة التراث 
املتحدة  العاملي ملنظمة األمم 

الشيخ سالم العبد اهللا خالل جولة في قصر املربع(اليونيسكو).

الشــيخ ســالم العبــداهللا خــالل زيــارة متحف 
جانب من جولة وزير اخلارجيةامللك عبدالعزيز التاريخي

رئيس جلنة احلريات املدنية بالبرملان األوروبي: 
اإلعفاء من «شنغن» سيعزز التعاون مع الكويت

بروكســل - كونــا: أكــد 
رئيس جلنة احلريات املدنية 
الداخلية  والعدل والشــؤون 
في البرملــان األوروبي خوان 
فرناندو لوبيز أغيالر أن إعفاء 
مواطني الكويت من تأشيرة 
شنغن «خطوة جيدة ستساهم 
في التعاون والتفاهم املتبادل».
وقــال لوبيــز أغيــالر في 
مقابلة لـ «كونا» بعد موافقة 
اللجنــة على إعفــاء مواطني 
الكويت من تأشيرة «شنغن» 
رغــم وضعها شــروطا لذلك 
ان «االعفاء سيســمح بتبادل 
التعاون والتفاهم في العديد 
مــن املجاالت ليس في املجال 
السياحي فحســب ولكن في 
املجــاالت التجارية والتبادل 

االكادميي والعلمي».
وأوضــح «لذا فهو خطوة 
جيدة وإشارة إيجابية للغاية.. 
ونحــاول أن نكون متعاونني 
الــى  وإيجابيــني»، مشــيرا 
أن البرملــان األوروبي شــهد 
مفاوضات جــادة ما أدى الى 
إعفــاء مواطنــي الكويت من 
متطلبات التأشيرة على أمل 
أن يســاعد ذلك فــي التفاهم 

والتعاون.
وأكــد االســباني لوبيــز 

ذلك بوضوح.. كانت عمليات 
اإلعــدام فــي الكويــت ضربة 

كبيرة لتلك اجلهود».
الســبب  وأضــاف «لهــذا 
كان هنــاك تعديل على النص 
بخصوص الكويت مفاده أنه 
يتعــني عليها وقــف عقوبات 
علــى  وتعليقــا  اإلعــدام». 
اخلطوات التالية، قال لوبيز 
أغيالر إن املقترحات يجب أن 
يوافق عليهــا مجلس وزراء 
الذي ميثل  االحتاد األوروبي 
حكومات االحتاد األوروبي الـ 
٢٧، مشيرا الى انه عندما تؤيد 
اللجنة املختصة بسن القوانني 
بأغلبيــة واســعة اإلعفاء من 
التأشيرة فســيتم دعمها في 
البرملان األوروبي بالكامل إذا 
عقدت هناك جلسة للتصويت.
وأضاف «لكن املهم هو أن 
تكتمــل العمليــة مع املجلس 
ألن صنــع القــرار األوروبي 
واخلروج بقانــون يتطلبان 
جانبــني وبالنســبة لنا قمنا 
بالعمل ونأمل ان يقوم املجلس 

بدوره».
اللجنــة  وأوضــح عمــل 
قائــال «هذه اللجنة هي جلنة 
تشــريعية أولى في البرملان 
األوروبي مســؤولة عن سن 

القوانــني املتعلقــة بدخــول 
أراضــي االحتــاد األوروبــي 
وبالتالي فهي املســؤولة عن 
قــرارات االحتــاد األوروبــي 

املتعلقة بالتأشيرة».
وقالت مصادر في االحتاد 
األوروبي لـ «كونا» إنه «سيتم 
اإلعالن عن املوافقة في جلسة 
البرملان األوروبي الكاملة في 
ستراسبورغ في وقت الحق 

من هذا الشهر».
وأضافــت املصادر انه في 
حــال أصر العديد من أعضاء 
علــى  األوروبــي  البرملــان 
التصويت فســتعقد جلســة 
للتصويــت، وفــي حالة عدم 
الرغبة فــي اجراء التصويت 
فستتحول القضية مباشرة إلى 
مجلس وزراء االحتاد األوروبي 

للحصول على موافقته.
وأشــارت إلى أن املجلس 
سيدرس النص املعتمد امس 
وقد يوافق عليه أو ال فيما لم 
يعرف بعد متى سيبدأ املجلس 
الذي ميثل الدول األعضاء الـ٢٧

مناقشة القضية.
اللجــنة  كمـــــا وافقــــت 
أيضا على االقتــراح املتعلق 
بإعفــاء مواطني قطر وعمان 

واإلكوادور.

سيسمح بتبادل التعاون والتفاهم في املجاالت السياحية والتجارية والتبادل األكادميي والعلمي

خوان فرناندو لوبيز أغيالر

أغيالر انه «من أشد املدافعني 
عــن اإلعفاء مــن التأشــيرة 
ملــا لــه مــن مزايا فــي تبادل 
اخلبرات واملعرفة والتعاون 
كمــا يفيــد مواطنــي االحتاد 
األوروبي املســتعدين للسفر 
إلى اخلارج الكتساب معارف 

بشكل أفضل».
ولفــت إلــى أن املفوضية 
بــادرت بطــرح  األوروبيــة 
إعفاء مواطني الكويت وقطر 
وأضافــت كذلــك اإلكــوادور 

وعمان.
واكد لوبيز أغيالر أن مترير 
االقتراح بتوسيع نطاق اإلعفاء 
من تأشــيرة شنغن «لم يكن 
أمرا سهال ولكن علينا ان نقول 


