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صاحب السمو األمير وفي استقباله املستشارة األملانية د.انغيال ميركل مدير مكتب صاحب السمو أحمد فهد الفهد ووكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل استقبال حافل لصاحب السمو األمير من املستشارة األملانية د.انغيال ميركل ويبدو الشيخ مشعل األحمد

صاحب السمو وميركل بحثا العالقات الثنائية 
وآخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية

برلنيـ  كونا: قام صاحب السمو 
االمير الشـــيخ صباح االحمد ظهر 
امس بزيارة الـــى د.انغيال ميركل 
مستشارة جمهورية املانيا االحتادية 
الصديقة يرافقه نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد وذلك 

بالعاصمة االملانية برلني.
ومت خالل االجتماع بحث العالقات 
الثنائية وسبل توسعة اطر التعاون 
الكويـــت واملانيـــا االحتادية  بني 
الصديقـــة في جميع املجاالت ومبا 
يخدم مصاحلهما املشتركة ويعزز 
التعاون القائم بينهما، كما مت التطرق 
الى عدد من القضايا ذات االهتمام 
املشـــترك وآخر املســـتجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
وجـــرت املباحثات فـــي اجواء 
ودية عكست روح الصداقة وعمق 
العالقـــات املتميزة التي جتمع بني 

البلدين والشعبني الصديقني.
ورافق سموه في الزيارة اعضاء 

الوفد الرسمي املرافق.
هذا وعلى هامش زيارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى 
جمهورية أملانيا االحتادية وبحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح مت 
مساء أمس التوقيع على االتفاقيات 

التالية:

توقيع 3 اتفاقيات بين الكويت وألمانيا لتعزيز التعاون الثنائي واألكاديمي

األمير: العالقات الكويتية ـ األلمانية قديمة وراسخة ونسعى لفتح 
آفاق جديدة ومضاعفة الفرص للدخول في مشاريع استثمارية

صاحب الس��مو، قبل عش��رين 
عاما ش��ن ص��دام حس��ن هجوما 
وحشيا على الكويت، ووقفت أملانيا 
الى جانبكم الس��تعادة سيادة دولة 

الكويت وحرية الشعب الكويتي.
ان حترير دولة الكويت وعودة 
الشرعية من أنصع األمثلة لفاعلية 
األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي 
في حتقيق االستقرار واألمن في 
العالم وان الكويت ستبقى ممتنة 
ألملانيا ملوقفهــــا الواضح والقوي 

في تلك الفترة.
لقد انضمت أملانيا وعدد كبير من 
الدول الصديقة في حتالف أناطت 
به األمم املتحدة مســــؤولية ردع 
العدوان واعادة الشرعية للكويت 
وترســــخت بذلك مبادئ القانون 
الدولي التي ال تســــمح بالعدوان 

وال بلغة الغاب.
كانت الكويت منذ س��قوط نظام 
ص��دام حس��ن ع��ام 2003 احدى 
الدول العربية األولى التي بعثت عام 
2008 سفيرا لها في بغداد، ما مدى 
رضاكم عن العالق��ات الكويتية مع 

العراق اليوم؟
العالقــــات الكويتية مع اجلار 
الشــــقيق تطورت باستمرار منذ 
الســــابق  العراقي  النظــــام  زوال 
وكانــــت مســــاعدات احلكومــــة 
الكويتية ومســــاعدات املنظمات 
الكويتيــــة غير احلكومية تعبيرا 
واضحا عن الرغبة في خلق عالقات 
جديدة مبنية على أساس االحترام 
املتبادل للسيادة واالستقالل وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية كما 
نشطت الكويت في احملافل العربية 
واالقليمية والدولية ملساعدة العراق 
على استعادة دوره في هذه احملافل 
وكانت احدى صــــور التطور في 
العالقات ارسال سفير الى العراق 
ونحن في انتظار وصول ســــفير 

عراقي.
الدولي  وصلت جه��ود املجتمع 
االيراني  النووي  بالبرنامج  املتعلقة 
ال��ى طري��ق مس��دود. ه��ل أنتم 
مقتنعون بأن ايران تتبنى برنامجا 

)نوويا( سلميا ومدنيا؟ 
من حق إيران كغيرها من الدول 
األخــــرى احلصول علــــى الطاقة 
النووية واســــتخدامها ألغراض 
ســــلمية لكن هذا احلق يجب أن 
ميارس وكما هــــو متبع مع دول 
أخرى ضمن شــــروط وضوابط 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 
ولذلك فان إيران في اســــتخدامها 
لهذا احلق املشروع ملزمة بالتعاون 
التام مــــع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وان تكســــب ثقة املجتمع 
الدولي وإبــــداء مزيد من التعاون 
مع الدول القلقة وذلك عبر احلوار 
اجلاد واملرن مع هذه الدول جتنبا 
ألي مخاطر عليها وعلى دول أخرى 

في املنطقة.
دول الخليج وإيران

دول اخللي��ج العربي��ة ال تريد 
ايران نووية وال هجوما ضد إيران 

إذن كيف التعامل مع ايران؟
الكويت تؤكد دائما أننا نرفض 
إيران لكن  القوة ضد  اســــتخدام 
الكويت حتث إيران أيضا على إبداء 
مزيد من املرونة مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والدول القلقة كما 
ان الكويت تدعو دائما في جميع 
احملافل الدولية الى إعالن منطقة 
الشرق األوسط منطقة خالية من 

األسلحة النووية.
تأسس مجلس التعاون اخلليجي 
الذي يضم الى جانب الكويت خمس 
 1981 أخ��رى ع��ام  دول خليجي��ة 
كوسيلة حلماية دول اخلليج العربية 
ضد إيران الثورية ولكن بعد مرور 
ثالثة عق��ود ال يكاد يوجد أي تقدم 
نحو اندماج دول املجلس. هل هناك 
مستقبل ملجلس التعاون اخلليجي؟

 لقــــد حقق مجلــــس التعاون 
اخلليجي الكثير من أهدافه وآخرها 
ما حتقق في قمة الكويت في شهر 
أعلنا عن  ديسمبر املاضي عندما 
انطالقة الربط الكهربائي بني دول 
مجلس التعاون وعن الهيكل املنظم 
كخطوة النطالق الوحدة النقدية. 

بها احلكوم��ة فهل ميكن القول بأن 
النظ��ام البرملان��ي ف��ي الكويت قد 

فشل؟
الشعب هو الذي يختار مجلس 
األمة وهذا املجلس له صالحيات 
عديــــدة اذ هو يراقــــب احلكومة 
القوانني.  انه يقر  ويحاسبها كما 
ولكن البرملان قد خيب آمال الشعب 
الكويتي فقد ضيع فرصة ثمينة 
ووقتا طويال في مناقشة مسائل 
بعيــــدة كل البعد عن املشــــاريع 
التنموية ولم يقم باملهمة املوكولة له 
مبساعدة احلكومة وما يقوله الناس 
البرملان للمشاريع  حول تعطيل 
بالنقاشات  التنموية وانشــــغاله 
السياسية العقيمة صحيح وهذا 

يقر به أعضاء البرملان أنفسهم.
ما السبب في ذلك؟

خطأ البرملان في أداء وظيفته 

يعود الى الدســــتور الكويتي ألن 
هذا الدستور ميزج بني النظامني 
البرملاني والرئاسي ولذلك فال هو 
رئاسي صرف وال برملاني باملطلق 
وامنا هو يجمع بينهما معا وهذا 
الوضع يؤدي الى تداخل السلطات 
التشريعية والتنفيذية وهذا ينتهي 
الى تنازع بني الســــلطتني ألن كال 
منهما تسعى الى تقليص صالحيات 
األخرى وفي نهايــــة املطاف فان 
البرملان قد أصبح أقوى من احلكومة 
ومتكن من فــــرض آرائه فالنواب 
يريدون ارضاء »الشارع« بقرارات 
سريعة ترضي املشاعر وال ترضي 
املنطق ونتيجة لذلك لم نتمكن من 
الوصول الى توافق حول املسائل 
الوطنية الرئيسية ولم نتمكن من 
املصادقة على املشاريع التنموية 

البعيدة املدى.

الرأي حول  اننا نســــعى لتبادل 
القضايا السياســــية التي تشغل 
املنطقة اآلن وعلى رأسها القضية 

الفلسطينية.
االستثمار في ألمانيا

الهيئة العامة لالستثمار هي أحد 
أكب��ر الصناديق االس��تثمارية في 
العالم وقد اس��تثمرت في شركات 
صناعية أملانية كبي��رة. هل مازالت 
الكويت تسعى لالستثمار في أملانيا 
أو بقية أوروبا أو أنها تنظر آلس��يا 

كبديل؟
تعتبر استثماراتنا في أملانيا من 
االستثمارات ذات البعد االستراتيجي 
طويل األجل والقائمة على أساس 
املتبادلة بيننا. تشــــكل  املصالح 
أوروبا بصفة عامة وأملانيا بصفة 
خاصة منوذجا للدول التي تشجع 
على االستثمار فيها ملا تتمتع به من 
استقرار اقتصادي واطار تشريعي 
واضح. القرارات االستثمارية في 
الهيئة العامة لالستثمار تقوم على 
اعتبارات فنية بحتة تســــعى من 
خاللها الــــى حتقيق عائد معقول 
وضمن حــــدود دنيا من املخاطرة 
املالية وال شــــك ان  الحتياطاتنا 
أملانيا وأوروبا دائما ضمن املناطق 
املرشحة الستثمارات جديدة ولدى 
الكويت أيضا استثمارات تاريخية 
في آسيا غير أن آسيا ال حتل مكان 
االســــتثمارات في أوروبا بل هي 
مكملة ومنوعة ملخاطر االستثمار 

وضمان العائد.
ت��ود حكومة الكويت تأس��يس 
خمس ش��ركات كبرى ب��رأس مال 
ضخم من الهيئة العامة لالس��تثمار 
ويتم االع��الن عنها وذل��ك الكمال 
االستثمارات املتأخرة فهل سيكون 
للش��ركات األملاني��ة ح��ظ في هذه 

املشاريع الكبرى؟
لقد رسمت احلكومة الكويتية 
مخططا تنمويا طموحا للسنوات 
األربع القادمة يتضمن مشــــاريع 
استثمار في مجاالت مختلفة مثل 
البنية التحتية والصحة والتعليم 
والطاقــــة الكهربائية ونحن نريد 

واملس��اعدة م��ن ش��ركات النف��ط 
العاملي��ة غي��ر ان ه��ذه الش��ركات 
خفض��ت حضوره��ا ف��ي الكويت 
خالل السنوات املاضية. لقد رفض 
البرملان تقدمي ش��روط أفضل لهذه 
الش��ركات وجتري حاليا محادثات 
جدي��دة فهل ب��دأ عه��د جديد بن 

الكويت وشركات النفط؟
ان زيادة القدرة االنتاجية من 
وضعها احلالي والذي يتراوح بني 
2.5 و3 ماليــــني برميل يوميا من 
النفط اخلام والوصول به الى 4 
ماليني برميل يوميا في عام 2020 
هو مبني على اخلطة املرســــومة 
لتطوير القطاع النفطي في الكويت 
ومما الشــــك فيه هو أن استخدام 
التكنولوجيا أمر هام في هذا املرفق 
احليوي. املباحثات مع الشركات 
ذات القدرة التقنية تساعد الكويت 
في الوصول الــــى أهدافها. بعض 
الشــــركات قلصــــت وجودها في 
الكويت لظروف خاصة فيها لكن 
املباحثات مازالت مستمرة معها. 
النفطية ذات  وما زالت الشركات 
التقنيات العاليــــة تزور الكويت 
للتباحث. وال تقتصر املشاريع على 
عمليات تطوير انتاج النفط اخلام 
أو الغــــاز امنا امتدت الى عمليات 
التكرير والبتروكيماويات سواء 

داخل الكويت أو خارجها.
-زيارتكم ألملانيا هي أول زيارة 
لكم من��ذ توليكم منصبك��م كأمير 
للكوي��ت في 29 يناي��ر 2006. ماذا 

تتوقعون من هذه الزيارة؟
ان العالقات الكويتيةـ  األملانية 
قدمية وراسخة ونسعى اآلن الى 
تطويرهــــا وفتــــح آفــــاق جديدة 
املياديــــن االقتصادية  أمامها في 
والفنية والتكنولوجية والثقافية 
والصحية. كما اننا ننطلق من رغبة 
متبادلة بأن نضاعف الفرص املتاحة 
أمــــام القطاعني العــــام واخلاص 
للدخول في مشاريع استثمارية 
قصيــــرة ومتوســــطة وطويلــــة 
التقدم  مــــن  األجل واالســــتفادة 
التكنولوجي املميز ألملانيا واخلبرة 
االستثمارية املميزة للكويت. كما 

لدينا وحدة جمركية واتفقنا اآلن 
على مبادئ الوحــــدة النقدية. ان 
قادة دول مجلس التعاون وشعوبها 
جادون وعازمون على االستمرار 

في نهجهم التكاملي.
أس��مع كثيرا ف��ي اخلليج قول 
»الكوي��ت ه��ي املاض��ي ودبي هي 
احلاض��ر وأبوظب��ي والدوحة هما 
املستقبل«. كانت الكويت رائدة في 
العدي��د من املجاالت لكنه��ا لم تعد 

تبدو كمصدر الهام للمنطقة ملاذا؟
تتميز كل دولة مبســــار يأخذ 
بعــــني االعتبار متطلبات املجتمع 
اخلــــاص بها ونحن فــــي الكويت 
نعمل في إطــــار مجلس التعاون 
لبناء منظومــــة اقتصادية قائمة 
التعاون واالندماج  على أســــاس 
االقتصادي وكالعب أساســــي في 
دول مجلس التعاون تعمل الكويت 
على بناء منوذج تنموي عصري 

عماده اخلصوصيات الكويتية.

فائض الميزانية وتنويع االقتصاد

على الرغم م��ن الفائض الكبير 
ف��ي امليزاني��ة وال��ذي يص��ل الى 
حوالي 15 مليار يورو سنويا فانه ال 
يكاد يح��دث تقدم في جهود تنويع 
االقتصاد والت��زال الكويت حتصل 
عل��ى 95% م��ن دخلها م��ن النفط 
والغاز. ملاذا لم يحدث تقدم في هذا 

املجال؟
ان تنويع مصادر الدخل وتقليل 
االعتماد على مصادر النفط ميثل 
بالنســــبة لنا حتديــــا هاما ضمن 
معادلة صعبة للموازنة بني رفاهية 
األجيال احلاضرة وضمان مستقبل 
األجيال القادمة وقد عملنا في سبيل 
حتقيق هذه املعادلة على إنشــــاء 
صندوق استثماري طويل األجل 
لصالح األجيال القادمة كما نعزز 
اســــتثمارنا في التعليم والصحة 
بشكل دائم ومستمر وميثل مستوى 
إنفاقنا على هذه املجاالت أحد أعلى 

املستويات العاملية.
ال تستطيع الكويت رفع إنتاجها 
النفطي دون احلصول على التقنية 

أن نشرك فيها شركات من القطاع 
اخلاص في الكويت والعالم. وقد 
سبق لشركات أملانية أن فازت في 
السابق بعقود كثيرة في مثل هذه 
املشاريع وهي تتمتع بخبرة عالية 
في هذا املجال كما ان اقتصادنا يقوم 
على مبــــدأ العرض والطلب وهو 
مفتوح لشركات من كل أنحاء العالم 
ونحن ننتظر أن تلعب الشركات 
األملانيــــة دورا هاما في تنفيذ هذا 

املخطط التنموي.
الدميوقراطي��ة  ه��ي  الكوي��ت 
الوحيدة ف��ي بلدان مجلس التعاون 
اخلليجي والبرملان املنتخب يشارك 
ف��ي القرار في كل املس��ائل تقريبا 
ولك��ن الكثيري��ن م��ن الكويتي��ن 
يشكون من اجلمود السياسي وقد 
عارض البرملان عددا من املش��اريع 
االقتصادية الضرورية التي تقدمت 

عالقاتنـا مع بغـداد تطـورت منـذ زوال النظام العراقـي السـابق.. ومسـاعداتنا تعبير عـن الرغبة فـي خلق أجـواء جديدة
نعمل على بناء منظومة اقتصادية قائمة على أسـاس التعاون واالندماج االقتصادي و بناء نمـوذج تنموي عصري عماده الخصوصيات الكويتية
مالييـن   3 إلـى  مليـون   2.5 مـن  اإلنتاجيـة  القـدرة  زيـادة 
برميـل يوميـًا مـن النفط الخـام والوصـول بهـا إلـى 4 ماليين في 
2020 مبنـي علـى الخطـة المرسـومة لتطويـر القطـاع النفطي
رسـمنا مخططـًا تنمويـًا طموحًا للسـنوات األربـع القادمـة يتضمن 
مشـاريع اسـتثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقـة الكهربائية

صاحب السمو أكد في مقابلة مع صحيفة »فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ« األلمانية أن التحرير وعودة الشرعية من أنصع األمثلة لفاعلية األمم المتحدة ومجلس األمن

برلني ـ كونا: أكد صاحب السـمو االمير الشيخ صباح األحمد ان من حق ايران 
كغيرها من الدول احلصول على الطاقة النووية واستخدامها ألغراض سلمية لكنه 
أشـار الى ان هذا احلق يجب أن ميارس ضمن شـروط وضوابـط الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وقال صاحب السمو االمير في مقابلة مع صحيفة »فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ« 
األملانية نشرت امس مبناسبة زيارته الرسمية الى أملانيا ان العالقات الكويتية - 
األملانية قدمية وراسخة و»نسعى اآلن الى تطويرها وفتح آفاق جديدة أمامها في كافة 
امليادين انطالقـا من رغبة متبادلة مبضاعفة الفرص املتاحة أمام القطاعني العام 
واخلاص للدخول في مشاريع استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل واالستفادة 

من التقدم التكنولوجي املميز ألملانيا واخلبرة االستثمارية املميزة للكويت«.
وأشـار صاحب السمو في مقابلته الى ان العالقات الكويتية مع العراق الشقيق 
تطورت باستمرار منذ زوال النظام العراقي السابق الفتا الى ان مساعدات احلكومة 
الكويتية ومساعدات املنظمات الكويتية غير احلكومية تعد تعبيرا واضحا عن الرغبة 
في خلق عالقات جديدة مبنية على أساس االحترام املتبادل للسيادة واالستقالل 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ما يلي نص املقابلة مع صحيفة »فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ« التي نشرتها 
في عددها الصادر امس مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة زيارة 

سموه جلمهورية أملانيا االحتادية:

1 ـ مذكـــرة تفاهم حول التعاون 
الثنائي بني أملانيا والكويت.

2 ـ بروتوكـــول بتعديل مذكرة 
التفاهـــم املبرمة بني وزارة التعليم 
العالـــي بالكويت واملركـــز األملاني 

خلدمات التبادل األكادميي.
3ـ  اتفاقيـــة بـــني الهيئة العامة 
التطبيقـــي والتدريـــب  للتعليـــم 
الفني  واملؤسسة األملانية للتعاون 

»جي تي زد« للتعاون التكنولوجي 
والعلمـــي وذلـــك في مجـــال إيفاد 
خبراء من مؤسســـة »جي تي زد« 
الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
من جهته، أشاد رئيس مجلس 
النواب االحتـــادي )بوندســـتاغ( 
نوربـــارت المارت أمـــس بعالقات 
الكويت  بـــني  التقليدية  الصداقـــة 

الـــى تطور هذه  وأملانيا، مشـــيرا 
العالقات بشكل ملموس اقتصاديا 
وسياسيا والى حجم االستثمارات 
املتبادلة على مختلف األصعدة بني 

البلدين.
واعتبر ان الزيارة احلالية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الى أملانيا والتي تضمنت زيارة الى 
البرملان هي اثبات واضح على حسن 

العالقات بني البلدين.
في االطار ذاته، استقبل صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ظهر امـــس وبحضور نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد 
وزير اخلارجية االسبق جلمهورية 
املانيـــا االحتاديـــة الصديقة هانز 
دايتريش غينشر وذلك مبقر اقامة 

سموه بالعاصمة االملانية برلني.

وعلى هامش مأدبة عشاء أقامتها 
العربيـــة األملانية  التجـــارة  غرفة 
املشتركة على شرف صاحب السمو 
والوفد املرافق أعرب غينشـــر عن 
ســـروره الكبير بزيارة سموه الى 
أملانيا، وقال ان العالقات بني الكويت 
وأملانيا منذ القدم عالقات ودية وذات 

جذور تاريخية.
ومن جهـــة أخرى بعث صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئـــة الى الرئيس جاكايا 
مريشو كيكويتي رئيس جمهورية 
تنزانيا املتحدة الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته 
موفور الصحة ودوام العافية. كما 
بعث سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة 

الى الرئيس جاكايا مريشو كيكويتي 
رئيس جمهوريـــة تنزانيا املتحدة 
الصديقـــة ضمنها خالـــص تهانيه 
الوطنـــي لبالده  العيد  مبناســـبة 
متمنيـــا لفخامته موفـــور الصحة 

ودوام العافية. 
كما بعث ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية 

تهنئة مماثلة.


