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السفير األملاني ميشائيل فوربس

)محمد ماهر( السفير األملاني خالل حديثه للصحافيني

الشيخ عزام الصباح متوسطا جانبا من احلضور واملشاركني في مسابقة العتيبي

بشرى الزين
وصف سفير أملانيا االحتادية مشائيل فوربس 
العالقات التي تربط بالده والكويت بأنها أكثر من 
ممتازة على املس����تويني السياسي واالقتصادي، 
مبديا حتفظه حول عالقات التعاون الثقافية التي ال 
ترقى الى املستوى املطلوب وحتتاج الى مجهودات 

اكبر لتطويرها.
واعلن فوربس عن توجيه دعوة الى صاحب 
الس����مو األمير لزيارة أملاني����ا آمال ان تلقى قبوال 

بداية العام املقبل.
وأضاف فوربس في مؤمتر صحافي مبناسبة 
العيد الوطني الذي يصادف الذكرى ال� 60 لصدور 
القانون األساسي ومرور عشرين عاما على سقوط 
حائط برل����ني ان أملانيا تعتبر من أهم الش����ركاء 
التجاري����ني للكوي����ت حتى ان تراجع����ت األرقام 
بسبب األزمة االقتصادية العاملية، مشيرا الى ان 
صادرات أملانيا للكويت ف����ي العام املاضي فاقت 

املليار يورو.
وتطرق السفير األملاني الى نتائج االنتخابات 
البرملاني����ة التي جرت االحد املاض����ي في أملانيا، 
موضحا ان النتائج ج����اءت كما كان متوقعا منذ 
البداية بفوز احلزب الدميوقراطي املسيحي الذي 
تتزعمه املستش����ارة اجنيال ميركل التي س����تظل 
في منصبها لتش����كل حكومة ائتالفية مع احلزب 
الليبرال����ي الدميوقراط����ي، الفتا ال����ى ان احلزب 
االش����تراكي الدميوقراط����ي الذي يترأس����ه وزير 
اخلارجية شتاينماير حقق اسوأ نتيجة بخسارة 
قدرت ب� 11% من األصوات، مش����يرا الى ان احلزب 
الدميوقراطي احلر كان من اكبر الفائزين منذ تأسيس 
اجلمهورية بنسبة 16% من اجمالي األصوات، مضيفا 
ان اختيار املستشارة سيمر بسهولة في البرملان 
ويعيد التاريخ نفسه كما حدث مع املستشار األسبق 
هيلم����وت كول، الفتا الى ان احلزب الدميوقراطي 
االشتراكي سيعود الى املعارضة، مذكرا بان احلكومة 
االئتالفية احلالية س����تكون متجانسة فيما كانت 
الس����ابقة تعرقل الدميوقراطية، مبينا ان وجود 
حزب كبير في املعارضة سيشكل معارضة قوية 
للحكوم����ة. وأوضح انه ال تغيير في السياس����ة 
اخلارجية األملانية جتاه منطقة الش����رق األوسط 

بعد نتائج االنتخابات البرملانية، مبينا ان مواضيع 
النقاش ستش����مل السياسة االقتصادية الداخلية 
وتداعيات األزمة االقتصادية وتأثيرها على مجال 

التشغيل في أملانيا.
وحول موقف بالده من احتمال توجيه ضربة 
عس����كرية ضد ايران قال فوربس: ال نؤيد ضربة 
عس����كرية إليران، مش����يرا ال����ى ان أملانيا تتبع 
اس����تراتيجية مزدوجة جتاه اي����ران، موضحا ان 
مجموع����ة »1+5« قدمت في يونيو املاضي عرضا 
للتع����اون في كل املجاالت لكنه����ا لم تتلق اي رد 
ايجابي، مضيفا انه في حال اذا لم تستجب ايران 
للمطالب الدولية وتبد استعدادها إلزالة الشكوك 
حول برنامجها النووي فإنه سيتم جتديد العقوبات 

التي تستهدف النظام وليس الشعب االيراني.
وفي تعليقه على دعوة ايطاليا النضمام دول 
مجلس التعاون اخلليج����ي الى مجموعة »5+1« 
للضغط على اي����ران، اعرب فوربس عن ترحيبه 
بهذا املقترح، داعيا هذه الدول الى استخدام عالقاتها 
في اقن����اع ايران بالتوقف ف����ي تطوير برنامجها 
النووي، مذكرا بكالم وزير الدفاع االميركي الذي 
دعا فيه ايران للتخلي عن برامجها النووية حتى 
ال تس����تمر في عزلتها، معبرا عن رغبة بالده في 
مس����اعدة ايران إلنهاء هذه العزلة اذا استجابت 

ملطالب الدول الست.
وفي رده على رغبة أملانيا في عضوية مجلس 
األم����ن الدولي قال فوربس نأم����ل ان يتحقق هذا 
قريبا ونح����ن متفائلون بأن تتحقق هذه الرغبة، 
مضيفا نعتقد ان الكويت تس����اندنا في احلصول 
على مقعد غير دائم في مجلس األمن الدولي بني 
2011/2010، الفتا الى ان السياسة الدولية تغيرت 
وأملانيا متفائلة بالعضوية ومبساعدة الكويت ودول 
مجلس التع����اون اخلليجي. وتطرق فوربس الى 
األحداث التي اعقبت سقوط حائط برلني والتغيرات 
التي مس����ت العالقات الدولية، مذكرا بأن متابعة 
األحداث التاريخية تب����ني انه لم يكن متوقعا ان 
يتش����كل حتالف دولي لتحرير الكويت من دول 
تنتمي الى املعسكرين الشرقي والغربي وهو الذي 
ل����م يكن ليحدث قبل الع����ام 1989 � تاريخ انهيار 

املعسكر الشرقي.

السفير األلماني: عالقاتنا مع الكويت ممتازة ونترقب زيارة األمير العام المقبل
في الذكرى الـ 60 لصدور القانون األساسي ومرور 20 عامًا على الوحدة

ألمانيا من أهم شركاء الكويت التجاريين رغم تراجع أرقام التبادل بسبب األزمة االقتصادية وصادراتنا فاقت مليار يورو
نأمل أن تتحقق رغبة ألمانيا في عضوية غير دائمة بمجلس 
األمن في 2011/2010 والكويت تساندنا في هذه المسألة

أولى محاضرات »دار اآلثار اإلسالمية« للموسم الثقافي غدًا
اآلثار اإلس���المية«  تس���تهل »دار 
موس���مها الثقافي ال� 15 )2010/2009( 
بتقدمي محاضرة للبروفيس���ور جيزا 
فهرفاري، استاذ الفنون االسالمية مبعهد 
العربية االفريقية، جامعة  الدراسات 
لندن، وأمني متحف طارق رجب بالكويت 
حاليا. وستقدم احملاضرة حتت عنوان 

البروفيسور  »ملاذا غزنه؟« ويواصل 
جيزا في هذه احملاضرة أبحاثه الضافية 
في كشف االبداعات اجلديدة في »غزنه« 

الفنون ببالد األفغان.
تقدم احملاضرة كاملعتاد في السابعة 
من مس���اء غد مبركز امليدان الثقافي 

)موقع منطقة حولي التعليمية(.

الرئيس االتحادي: الحرية والمنافسة أهم مصادر االبتكار
اقتصادي يقرن احلرية واملنافسة بالتوازن االجتماعي، لقد ساهمنا 
في ترسيخ وتوسيع دائرة التكامل االوروبي وخطونا خطوة وراء 
خطوة لالضطالع مبسؤوليات دولية. وقال ان احلرية التي اكتسبناها 
نحن االملان بوضع القانون االساسي وسقوط حائط برلني لهي تراث 
ثمني، نريد أن نستثمره لكي نساهم داخل االسرة الدولية في صياغة 

عاملنا الواحد ولكي نساعد في حل مشاكله.
لقد أنش����أ األوروبيون بتأسيس االحتاد األوروبي الذي يضم في 
عضويته سبعا وعشرين قومية صرحا عظيما يرتكز على قيم السالم 
والرفاهية االقتصادية واالجتماعية وترسيخ الدميوقراطية وتعزيز 
حقوق اإلنسان، فصار االحتاد األوروبي ركيزة من ركائز نظام عاملي 
عادل وراسخ. واملطلوب اآلن هو مواصلة تطوير النموذج األوروبي من 
أجل املستقبل، وهذا يستلزم اجراء اصالحيات هيكلية على املستوى 

اجلماعي، السيما على مستوى الدول األعضاء، من أجل حتقيق مزيد 
من النمو وخلق مزيد من فرص العمل بغرض زيادة القدرة التنافسية، 
كم����ا يتطلب ذلك بصفة خاصة دخول اتفاقية لش����بونة حيز النفاذ 
في أقرب فرصة سانحة. واضاف كولر ان احلرية واملنافسة هما أهم 
مصادر االبتكار، حيث ان االزمة املالية واالقتصادية العاملية اوضحت 
بجالء وعلى نحو درامي ما التبعات التي ميكن أن تترتب على نوع 
م����ن احلرية غير املقرونة بنظيرتها احلتمية، أال وهي املس����ؤولية. 
إن اآلث����ار الت����ي تركتها هذه األزمة ماثلة ف����ي كل مكان � في أوروبا 
وأفريقيا وأميركا وآسيا واستراليا، في الدول الصناعية والدول ذات 
االقتصادات املتحولة كما في الدول النامية. والتغلب على هذه األزمة 
سيتطلب طاقات هائلة وجهودا جبارة. اال ان هذه األزمة تختبر فينا 
استعدادنا للخروج باالستنتاجات الصحيحة على الصعيد العاملي 

أكد الرئيس االحتادي هورس����ت كولر مبناس����بة االحتفال بعيد 
الوحدة األملانية ان عام 2009 يكتسب بالنسبة ألملانيا طابعا متميزا، 
إذ يتم االحتفال بذكرى مرور ستني عاما على صدور القانون االساسي 
ومرور عش����رين عاما على سقوط حائط برلني وحتتفل أملانيا بهذا 
اليوبي����ل املزدوج في ظل أجواء من احلري����ة والدميوقراطية � وهذا 

مدعاة لنا نحن األملان لكي نشعر بالعرفان والسعادة.
واضاف: لقد قطع األملان في الش����ق الغربي من البالد قبل ستني 
عاما � وكذلك أبناء جلدتهم الذين لم يتسن لهم حرية التعبير آنذاك 
� على أنفسهم عهدا عندما أصدورا القانون األساسي بأنهم عازمون 
على إعادة بناء أملانيا على أساس من احلرية وكرامة اإلنسان، وأنهم 
عازمون على تأسيس حياة دميوقراطية والعودة ببالدهم إلى أسرة 
الشعوب احلرة. وقد أوفوا بهذا العهد. وأزال شعب أملانيا قبل عشرين 
عاما بالتضافر مع ش����عوب وسط وش����رق أوروبا الستار احلديدي 
على نحو سلمي وأفس����حوا بذلك الطريق إلى اعادة توحيد اوروبا 
املنقسمة. أما اليوم فقد تبوأت أملانيا املوحدة مكانها بني شركائها في 
أوروبا والعالم، وافلح األملان في خلق دميوقراطية راس����خة ونظام 

واحل����زم في اتخاذ التدابير. وهنا تكمن فرصة عظيمة أمام املجتمع 
الدولي بأس����ره. فإذا تيسر لنا حتديد القواسم املشتركة والتصرف 
مبوجبها، فإن هذه األزمة قد تقودنا على الصعيد العاملي الى سياسية 
ابتكارية جديدة. سياس����ية عاملية حتكمها روح التعاون، سياسة ال 
تخدم مصالح قطرية منعزلة فحسب، بل تخطو بنا إلى األمام على 

درب حتقيق الصالح العام العاملي بصورة مستدمية وشاملة.
واهتم قائال لقد آن األوان لكي نتوافق بش����أن الواجبات البشرية 
املش����تركة، نحتاج إلى نظام ف����ي العوملة، إلى قواع����د أفضل وإلى 
مؤسسات فعالة، إن األمر يتعلق هنا بأمر يتجاوز حدود النظام املالي 
واالقتصادي العاملي. يتزايد في الدول الصناعية وفي أملانيا كذلك عدد 
أولئك الذين يستوعبون أنه يتعذر حتقيق األمن والرفاهية والسالم 
بصورة مستدمية ما لم يشهد عاملنا مزيدا من العدالة وما لم نكتسب 
نوعا جديدا من احترام الطبيعة واملخلوقات. إن املكافحة املستدمية 
للفقر والتحول املناخي لهو ش����أن يعنينا جميعا، فنحن في حاجة 
إلى سياسة تنموية للكوكب برمته، وسيكتب لها النجاح إذا ما ساهم 

فيها اجلميع في إطار من التضامن على الصعيد الدولي.

مدرسة وفرع جامعة في الكويت

فيلم ومعرض  وندوة عن الوحدة

قال الس����فير األملاني ميش����ائيل فوربس ان هناك مفاوضات مس����تمرة مع وزارة التعليم في 
الكويت للتوصل إلى توقيع لتأسيس مدرسة املانية في الكويت وفرع جامعة مببادرة كويتية، 
مشيرا الى ان حضور عمدة مدينة شتوتغارت في حفل العيد الوطني فرصة لبحث هذا املوضوع. 
ولفت الى ان وزارة اخلارجية األملانية اختارت مدرس����ة الكويت البريطانية لكي تكون ش����ريكا 
وعبرها ميكن ارسال الطلبة الكويتيني لتعلم اللغة االملانية موضحا ان عددا قليال منهم يتابعون 

دراساتهم في املانيا بسبب عائق اللغة.

أعلن السفير ميشائيل فوربس عن إقامة عدة انشطة ثقافية على هامش االحتفال بالعيد الوطني 
االملاني، مشيرا إلى أنه سيتم عرض فيلم عن واقع املانيا قبل الوحدة من 10 إلى 20 نوفمبر املقبل إضافة 
 إلى معرض صور عن تاريخ الوحدة بني 2 و5 نوفمبر وندوة في املعهد الديبلوماسي بالتعاون مع

قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت في 9 نوفمبر املقبل.

عزام الصباح: مسابقة العتيبي لحفظ القرآن تجّسد 
ما ُجبل عليه أهل الكويت من حب عمل الخير

مملكة البحرين التي طاملا عرفت 
بتنظيم واستضافة املسابقات 
القرآني���ة« مس���تمدة ذلك من 
توجيهات سديدة ونظرات ثاقبة 
عبر قياداتها احلكيمة متمثلة في 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين والش���يخ 
خليفة بن س���لمان آل خليفة 
رئيس الوزراء والشيخ سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد.
واضاف أن »هذه املسابقة هي 
احدى ثمرات التعاون والتواصل 
الكويت وش���قيقتها  بني دولة 
اللتني عرف  البحري���ن  مملكة 
عنهما سعيهما الدؤوب خلدمة 
كتاب اهلل تعالى واشاعة قيمه 

ومبادئه وترسيخ تعاليمه«.
وأش���ار ال���ى أن املس���ابقة 

شهدت عبر دوراتها املتالحقة 
»اقباال كبيرا من املتسابقني ما 
جعلنا ملزمني بتقدمي كل ما هو 
جديد وافض���ل وتطوير فروع 
املسابقة من اجل ان نستوعب 
جميع شرائح املجتمع واملهتمني 

بالعلوم الشرعية«.
وأوضح أن اللجنة املنظمة 
للمس���ابقة تعكف حاليا على 

املنامة � كونا: أكد س���فيرنا 
الش���يخ  البحرين  لدى مملكة 
عزام الصباح أن مسابقة احملسن 
التي  العتيبي  الكويتي جلوي 
تقام سنويا حلفظ القرآن جتسد 
حقيقة وج���ه الكويت الناصع 
في عمل اخلير الذي جبل عليه 

أهل الكويت.
وأشاد سفيرنا على هامش 
حف���ل ال���دورة الرابع���ة امس 
مبثل هذه املس���ابقات القرآنية 
التي تسهم في النشأة الصحية 
للش���باب اخلليجي وتس���مو 

بأخالقه.
وقدم الشيخ عزام الصباح 
الشكر للقائمني على هذه املسابقة 
مل���ا يحققونه من »اس���هامات 
فاعلة على طري���ق اخلير في 

الكويت«.
من جهته قال رئيس اللجنة 
الدائمة للمسابقة فهد بن جلوي 
العتيبي ف���ي احلفل الذي اقيم 
العدل  حت���ت رعاي���ة وزي���ر 
والشؤون االس���المية الشيخ 
خالد بن علي آل خليفة ان »هذه 
املسابقة ما هي اال نبتة مباركة 
غرسناها في ارض مباركة أرض 

اضافة فرع جدي���د في الدورة 
املقبلة يعنى باحلديث النبوي 
الش���ريف مؤك���دا أن جناح���ا 
للمسابقة لم يكن ليتحقق لوال 
الدع���م الكبير الذي حظيت به 
من قبل وزير العدل والشؤون 
االسالمية الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة واسهام مراكز وحلقات 
التحفيظ املتميزة في مشاركة 
اكبر عدد من طالبها في مختلف 

فروع املسابقة«.
وشارك في مسابقة جلوي 
العتيبي في دورتها الرابعة التي 
اقيمت حتت ش���عار »بالقرآن 
نلتقي وبتعاليمه نرتقي« 838 

متسابقا ومتسابقة.
وق���ال منظمو املس���ابقة ل� 
»كونا« انها شهدت اقباال متزايدا 
في كل الدورات بشكل متنام ففي 
حني سجلت الدورة االولى 644 
متسابقا ومتسابقة وصل عدد 
املتس���ابقني في الدورة الثانية 
780 متس���ابقا في الوقت الذي 
بلغ العدد في الدورة الثالثة الى 
618 مشاركا بينما سجلت هذه 
الدورة رقما قياسيا مبشاركة 

838 مشاركا ومشاركة.


