
الخميس  21  يناير  2010   13محليات
خالل مؤتمر صحافي لإلعالن عن انطالق المنتدى في 7 و8 مارس

الشارخ: هدفنا من المنتدى الخليجي ـ األوروبي تعزيز العالقات اإلنسانية والحضارية 
بيان عاكوم

العالق���ات  به���دف تعزي���ز 
االنسانية والثقافية واحلضارية 
بني دول مجلس التعاون واالحتاد 
األوروبي ينظم املنتدى اخلليجي 
� األوروب���ي اخلام���س للتنمية 
البش���رية الذي ستكون اعماله 
في 7 و8 مارس حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد وبحضور عدد كبير 
من الشخصيات واملسؤولني، وذلك 
حتت مظلة الرئاستني الكويتية 
ملجل���س التعاون واالس���بانية 

لالحتاد األوروبي.
ولإلعالن ع���ن املنتدى نظم 
املعه���د الديبلوماس���ي مؤمترا 
صحافي���ا حضره مدي���ر املعهد 
الديبلوماسي السفير عبدالعزيز 
الشارخ وسفير مملكة اسبانيا 
ميغيل دي فالي زوبلال ورئيس 
بعثة االحتاد األوروبي في الرياض 
السفير لويجي ناربوني ورئيس 
 � املنت���دى اخلليجي  برنام���ج 
األوروب���ي البروفيس���ور جيل 

كايبيل.
الديبلوماس���ي  مدير املعهد 
عبدالعزيز الشارخ افتتح املؤمتر 
بالقول ان هذا املنتدى يس���اهم 
في تعزيز فرص توقيت الرؤى 
وتسليط األضواء على املصالح 

املشتركة.
السياسية  العالقات  ان  ورأى 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
واالحتاد األوروبي تتس����م بالود 
والتفاهم والتعاون، ويعتبر االحتاد 
األوروبي الش����ريك األول ملجلس 
التعاون من الناحية التجارية حيث 
بلغ حد التبادل التجاري 80 مليار 
دوالر، ويعتب����ر مجلس التعاون 
الشريك الرابع لالحتاد األوروبي 

خصوصا في مجال الطاقة.
أما بالنسبة للعالقات احلضارية 
والثقافية فقال الشارخ انها ال ترتقي 
الى مستوى العالقات السياسية 
واالقتصادية، ومن هنا يأتي اهتمام 
املنتدى اخلليجي األوروبي اخلامس 

بتعزيز تب����ادل الثقافات وحوار 
احلض����ارات. اضافة الى االهتمام 
باملرأة التي سيخصص لها محور 
كامل في أعمال املنتدى في اليوم 

الثاني للمنتدى.
وبني الش����ارخ ان الكويت لم 
تأل جهدا في سبيل إجناح املنتدى 
وذلك انسجاما مع التوجه اخلليجي 
املشترك الذي يسعى الى تعزيز 
عالق����ات املجلس م����ع األصدقاء 
األوروبيني، ولذلك جاء احلرص 
املش����ترك من اجلانب����ني على ان 
البح����ث األمور  تش����مل محاور 
السياسية واالقتصادية والثقافية 

واالجتماعية واإلعالمية.

نشاطات ثقافية وفنية

وأعل����ن الش����ارخ ع����ن اقامة 
أثناء  نش����اطات ثقافية وفني����ة 
املنتدى س����يعلن عنها  انعق����اد 
الش����باب  الحقا مؤكدا على دور 
اخلليجي واألوروبي في حضور 
هذا املنتدى، كما مت تشكيل جلنة 
إلعداد وتنظيم املؤمتر بالتعاون 
مع اجلانب األوروبي برئاسة مدير 
الديبلوماس����ي وعضوية  املعهد 
مس����ؤولية قياديني في الوزارات 

واجلهات املعنية.

ولفت الشارخ الى ان عدم إصدار 
املنتديات اخلليجية – األوروبية 
توصيات في نهاي����ة انعقادها ال 
يقلل م����ن أهميتها الفت����ا الى ان 
التفكير  الهدف األساس����ي ه����و 
املشترك واالرتقاء بالفهم املتبادل 
الذي يعمق الثقافة ويخلق روحا 
إيجابية بني اجلانبني، والتفكير 
في املصالح املشتركة مشيرا الى 
ان هذه املنتديات ليست مؤمترات 
ملسؤولني ملناقشة قضايا محددة 
وامنا مشاريع فكرية لها أهمية في 

تطوير العالقات بني الطرفني.

اتفاقية التجارة الحرة

ورد الشارخ على سؤال حول 
املعوقات املوج����ودة بني االحتاد 
األوروبي ومجلس التعاون بقوله: 
اتفاقية  ان اجل����زء األعظم م����ن 
التجارة مت إجنازه ولم يتبق منها 

إال القليل.
وقال: »الكوي����ت وبقية دول 
املجلس حريصة على حل بعض 
الفنية ومت جتاوز  االش����كاليات 

مشكلة حقوق اإلنسان«.

ومتنى الشارخ إجناز اتفاقية 
التجارة بني اجلانبني في القريب 
مشيرا الى ان إجنازها سيشكل نقلة 
نوعية واستراتيجية وتاريخية 

في العالقات بني اجلانبني.

العالقات الثقافية والحضارية

أم����ا رئيس برنام����ج املنتدى 
اخلليجي � األوروبي البروفيسور 
جيل كايبيل فأكد أهمية املنتدى 
في هذا الوقت الذي يأتي في ظل 
رئاس����ة الكويت ملجلس التعاون 
واس����بانيا لالحت����اد األوروب����ي 
مشيرا الى ان هدف املنتدى دعم 
العالقات اإلنسانية واحلضارية 
اخلليجي����ة  املجتمع����ات  ب����ني 

واألوروبية.
واشاد بالعالقات االقتصادية 
والسياسية واألمنية بني الطرفني 
اال انه اعتبر مس����توى العالقات 
الثقافية واحلضارية فيه مشكلة 

حقيقية.

3 موضوعات مهمة

واشار الى ان املنتدى اخلامس 

سيركز على 3 موضوعات مهمة 
حيث ستتم مناقشة األزمة املالية 
وكيفية تب���ادل اآلراء واجلهود 
م���ا بني اجلانب���ني للخروج من 
هذه األزمة خصوصا انه يوجد 
تكافل شامل بني االقتصاد النفطي 
اخلليجي واالقتصاد الصناعي 

االوروبي.
وفي اليوم الثاني ذكر كايبيل 
انه س���يناقش املؤمت���ر االمن 
والسياس���ة في منطقة اخلليج 
الثقافي على مستوى  والتبادل 
العالقات بني اجلامعات واإلعالم 

والفنون.
وفي النهاية س���يكون هناك 

حوار مفتوح ح���ول دور املرأة 
في العالم خصوصا في الكويت 
التي اعتبره���ا االكثر تقدما في 
اخلليج خصوصا بعد حصول 
4 سيدات على عضوية البرملان، 
واشار كايبيل الى انه على هامش 
املنتدى سيقام معرض للفنون 
وسيتضمن لوحات فنية وسيتم 
افتتاح مع���رض املعهد العربي 

االسالمي في باريس.
وش���دد كايبيل عل���ى اهمية 
مناقشة املرحلة االقتصادية في 
املس���تقبل والثقافة االنسانية 
ألنه دون اكتش���اف ثقافة اآلخر 
س���تبقى العالقات بني اجلانبني 

سطحية جدا.
واشار الى ان اغلب اخلليجيني 
ينظرون الى اميركا فقط كوسيلة 
للعوملة واحلداثة ولكننا نعيش 
ف���ي عالم متع���دد االقطاب بعد 
الس���وفييتي  س���قوط االحتاد 
واملشاكل العسكرية االميركية 

في املنطقة.

أهمية العالقات الكويتية ـ 
اإلسبانية

وم���ن جهته، عبر الس���فير 
االسباني ميغيل دي فالي زوبلال 
والتي ترأس بالده دورة االحتاد 
األوروبي حاليا عن اهتمام بالده 

باملنتدى.
واش���ار الى اهمية العالقات 
الكويتية - اإلسبانية واالتفاقيات 

املوقعة بني البلدين في مختلف 
املج���االت، هذا فضال عن وجود 
عالق���ات إس���بانية - عربي���ة 

مهمة.
وعن اتفاقية التجارة احلرة 
قال انها فرصة إلجناز االتفاقية 

بني االحتاد ومجلس التعاون.

الخليج شركاء حقيقيون

ق���ال رئيس بعثة  وبدوره، 
االحتاد األوروب���ي في الرياض 
الس���فير لويجي تاربوني منذ 
اقيمت هذه  س���نوات ماضي���ة 
املنتديات لتبادل اآلراء والثقافات 
الى ان االحت���اد مهتم  واش���ار 
باملنطقة ملوقعها االستراتيجي 
معتبرا ان اخلليج شريك حقيقي 

لالحتاد االوروبي.
ولفت الى ان حجم االستثمارات 
األوروبية في دول اخلليج بلغت 7 
مليارات يورو خصوصا في مجال 
الطاقة التي تعتبر عنصرا مهما 
هذا الى جانب الرؤية املشتركة 
ألهمية استقرار منطقة الشرق 
األوسط، اضافة لتطوير العالقات 
في مج���ال البح���وث والتعليم 

واالقتصاد.
التعاون في  املزيد من  وأمل 
مجال التغيرات املناخية والبيئة 

وغيرها.
وبخصوص اتفاقية التجارة 
احلرة قال اجنز منها الكثير ولم 
يبق إال القليل ولم يحدد موعدا 
النتهاء املفاوض���ات إال أنه أمل 
أن توقع اتفاقية التجارة احلرة 

قريبا.

اتفاقيـة التجـارة الحـرة ُأنجـز منهـا الكثيـر ولـم يبـق إال القليـل وإن وّقعـت فسـتكون نقلـة تاريخيـة وإسـتراتيجية فـي العالقـات
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