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برلنيـ  كونا: اقيمت صباح أمس في قصر اجلمهورية 
)بالفيو( في العاصمة األملانية برلني مراسم االستقبال 
الرسمية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وذلك مبناســـبة زيارته الرســـمية جلمهورية أملانيا 

االحتادية الصديقة.
وكان في اســـتقبال سموه الرئيس هرست كوهلر 
رئيـــس جمهورية أملانيا االحتاديـــة الصديقة وكبار 
املســـؤولني باحلكومة األملانية حيث تفضل ســـموه 
مبصافحتهم ثم قام الرئيس األملاني مبصافحة أعضاء 
الوفد الرسمي املرافق لسموه. بعدها مت عزف السالم 
الوطني لكال البلدين. ثم قام سموه باستعراض طابور 

حرس الشرف.
بعدها بدأت املباحثات الرسمية بني اجلانبني ترأس 
فيها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلانب 
الكويتي فيما ترأس الرئيس هرســـت كوهلر رئيس 
جمهوريـــة أملانيا االحتادية الصديقة اجلانب األملاني 
في العاصمة األملانية برلني وذلك بحضور نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد والوفد الرسمي 

املرافق لسموه.
وبحث ســـموه مع الرئيس األملاني ســـبل تعزيز 
العالقات التاريخية بني البلدين الصديقني وتنميتها في 
مختلف املجاالت مبا يخدم مصاحلهما املشتركة كما مت 
بحث القضايا ذات االهتمام املشترك وآخر املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وســـاد املباحثات جو ودي عكـــس روح التفاهم 
والصداقة التي تتميز بها العالقات الطيبة بني البلدين 
والشعبني الصديقني واحلرص على الدفع بهذه العالقات 

نحو مجاالت أوسع حتقق تطلعاتهما.
وقد تبادل صاحب السمو األمير والرئيس هرست 
كوهلر رئيس جمهورية أملانيـــا االحتادية الصديقة 
بقصر اجلمهورية )بالفيو( في العاصمة األملانية برلني 

القالدات، حيث قلد ســـموه 
الرئيـــس هرســـت كوهلر 
»قالدة مبارك الكبير« في حني 
قلد كوهلر صاحب السمو 
األمير وســـام االستحقاق 
أملانيا  الرئاسي جلمهورية 

االحتادية.
وفي اإلطار ذاته، استقبل 
صاحب السمو األمير ظهر 
أمس وبحضور نائب رئيس 
احلـــرس الوطني الشـــيخ 
مشعل األحمد استقبل سموه 
د.فرانك ولترستان ماير زعيم 
املعارضة وذلك مبقر إقامة 
ســـموه بالعاصمة األملانية 
برلني، وحضر اللقاء أعضاء 

الوفد الرسمي املرافق.
وكانت سفارتنا في أملانيا 
وبالتعاون مع غرفة التجارة 
والصناعة األملانية العربية 
واحتاد الصناعـــة واحتاد 

الغـــرف التجاريـــة أقامت أول من أمس على شـــرف 
صاحب الســـمو األمير والوفد الرسمي املرافق مأدبة 
عشاء وذلك مبناسبة زيارة سموه الرسمية جلمهورية 
أملانيا االحتادية الصديقة وذلك بحضور كبار رجاالت 
األعمال وشخصيات جتارية أملانية وذلك بالعاصمة 

األملانية برلني.
وفيما يلي كلمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في احلفل الذي أقامته سفارتنا: السيد رئيس 
غرفة التجارة األملانية العربية، السيد نائب الرئيس، 
السيدات والسادة، رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت، 

السفراء،  أصحاب السعادة 
احلضور الكرمي، يسرني أن 
ألتقي بهذه النخبة من رجال 
األعمـــال واالقتصاديني في 
البلد الصديق الذي تربطنا به 
عالقات تاريخية ومتميزة.

وأود باسمي وباسم الوفد 
املرافق أن أنتهز هذه املناسبة 
لتقدمي الشكر لفخامة الرئيس 
هورست كوهلر وللمستشارة 
أجنيال ميركل وللمسؤولني 
في البلـــد الصديق على ما 
حظينا به من كرم الضيافة 
وحسن االستقبال معربني عن 
بالغ سعادتنا بهذه الزيارة 
لبلدكـــم العريق جمهورية 

أملانيا الصديقة.
إن لقاءنـــا اإليجابي مع 
املستشارة السيدة أجنيال 
ميركل وما تطرقنا من خالله 
الى عدد من القضايا الثنائية 
التي سوف تسهم في تطوير ودعم الشراكة بني البلدين 
الصديقني، اضافة الى ما توصلنا اليه من تفاهم مشترك 
بشأن القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك 
وهو ما سيؤدي الى دعم جهودنا جميعا لتحقيق أمن 

وسالم وتنمية العالم.
 كما أتقدم لألخـــوة رئيس وأعضاء مجلس ادارة 
الغرفة التجارية والصناعية األملانية العربية واحتاد 
الغرف التجارية واحتاد الصناعة بخالص الشكر على 

هذه الدعوة الكرمية.
ان هذا اللقاء الذي يضم رجال األعمال واالقتصاد 

في بلدينا الصديقني ميثل امتدادا للعالقة املتميزة دائما 
بني دولة الكويت وجمهورية أملانيا االحتادية ســـواء 
على الصعيد السياسي أو االقتصادي أو الثقافي. وان 
القواسم املشتركة بني بلدينا متثل أرضية صلبة لتطوير 

العالقات االقتصادية والتجارية بينهما.
إن عليكـــم ايها األخوة واألخـــوات دورا كبيرا في 
تطوير وتوثيق هذه العالقة والرقي بها الى مجاالت 
أرحب خاصة في ظل ما يشهده بلدينا من عملية تنموية 
سريعة يعززها االنفتاح االقتصادي في البلدين وتبادل 

املصالح املشتركة بينهما.
أيها األخوة واألخوات اننا جندها فرصة ســـانحة 
الطالعكم على التوجهات الرئيسية للرؤى التنموية 
التي تبنتها دولة الكويت واملالمح الرئيســـية خلطة 
التنمية فيها والهادفة الى تنويع مصادر الدخل القومي 
وعدم اقتصاره على النفط ومشتقاته والرقي باخلدمات 

العامة.
ويسرني بهذه املناسبة التأكيد على ترحيب دولة 
الكويت مبشـــاركة املؤسسات والشـــركات األملانية 
للمساهمة في تنفيذ املشاريع التنموية التي تضمنتها 
اخلطـــة خاصة في ظل التشـــريعات التي مت اقرارها 
والهادفة الى حتفيز رجال األعمال األجانب على االستثمار 
وتقـــدمي كافة الضمانات املمكنـــة على حركة رؤوس 
األموال وتقدمي التسهيالت املشجعة سواء بشكل فردي 
أو باالشتراك مع رجال األعمال الكويتيني وسوف يتولى 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد اطالع جمعكم الكرمي على 

مالمح اخلطة التنموية اخلمسية.
وفي اخلتام أمتنـــى أن يكون ثمار هذا اللقاء لبنة 
جديدة تضاف للعالقات املتميـــزة بني دولة الكويت 

وجمهورية أملانيا االحتادية.

صاحب السمو ملقيا كلمته في حفل عشاء سفارتنا في أملانيا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستعرضا حرس الشرف خالل االستقبال الرسمي من الرئيس األملاني الرئيس األملاني يقلد صاحب السمو وسام االستحقاق الرئاسي جلمهورية أملانيا االحتادية ترحيب بصاحب السمو األمير في أملانيا من قبل أبناء اجلالية الكويتية

صاحب السمو والرئيس األلماني تبادال قالدة مبارك الكبير ووسام االستحقاق الرئاسي أللمانيا

األمير: نرحب بمشاركة المؤسسات والشركات األلمانية
في تنفيذ المشاريع التنموية ونحفز رجال األعمال على االستثمار

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس ارنست باي 
كوروما رئيس جمهورية سيراليون الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث ســـمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
ارنست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون 
الصديقة ضمنها خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية، كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو االمير ببرقية تهنئة 
الى الرئيس فاور يناسينجبي رئيس جمهورية 
توغو الصديقة عبر فيها ســـموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 

له موفور الصحة والعافية.
وبعث ســـمو نائـــب االمير وولـــي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمـــد ببرقية تهنئة الـــى الرئيس جاكوب 
زوما رئيس جمهورية جنوب افريقيا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
وبعث ســـمو نائـــب االمير وولـــي العهد 
الشيخ نواف االحمد وســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

قال سفير 
الڤاتيكان لدى 
البـــالد بيتار 
ان  رايتـــش 
الزيارة املقرر 
أن يقـــوم بها 
صاحب السمو 
األمير الشيخ 
صباح األحمد 
الى الڤاتيكان 
متثل تعبيرا 
الصداقة  عن 

التي من شأنها تعزيز العالقات الطيبة القائمة 
بني الڤاتيكان والكويت.

وقال املطران رايتش في مقابلة مع »كونا« 
مبناسبة الزيارة املرتقبة لصاحب السمو األمير 
مطلع الشـــهر املقبل في إطار جولة أوروبية 
تشـــمل أيضا أملانيا وايطاليا، »انني ســـعيد 
للغاية أن تتزامن بدايـــة مهمتي في الكويت 
مع زيارة سمو األمير املرتقبة الى الڤاتيكان 
ولقائه الشخصي مع قداسة البابا بنديكتوس 
السادس عشر«. وكان سفير الڤاتيكان قدم أوراق 
اعتماده الى صاحب الســـمو األمير منتصف 

ابريل اجلاري.
وأضاف »أثق بأن الزيارة ســـتكون بناءة 
وطيبة للغاية، يعبران قداســـة البابا وسمو 
أمير البالد خاللها عن تقديرهما وصداقتهما 
ما يعزز العالقات الطيبة القائمة بالفعل بني 

الڤاتيكان والكويت«.
وأضاف أن زيارات مســـؤولي الكويت الى 
الڤاتيكان »تعتبر دائما مناسبات مميزة إلجراء 
مناقشات ودية في جو من االحترام املتبادل 
حول املوضوعات ذات االهتمام املشترك فضال 
عن كونها فرصا لتبادل األفكار ووجهات النظر 

في مجاالت أخرى«.
من جهة أخرى، رحب رئيس اجلمعية القومية 
للصداقة االيطاليةـ  الكويتية بيير أندريا فاني 
بزيارة صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد املرتقبة األسبوع املقبل اليطاليا ألهميتها 
على العالقات الثنائية واألوروبية اخلليجية 

لصالح السالم واالستقرار العاملي.
وأعرب فاني بهذه املناســـبة عن سعادته 
العميقة بزيارة ســـمو األمير اليطاليا ملكانة 
سموه املرموقة املتميزة ببعد النظر وقيادته 
احلكيمة التي ســـاهمت فـــي أن حتظى بالده 

بالتقدير واالحترام في العالم.
وأوضح ان سمو األمير سيصل الى روما 
األحـــد املقبل الفتا الى شـــمول الزيارة دولة 

الڤاتيكان.

الكويت هنأت سيراليون وتوغو 
وجنوب أفريقيا بأعيادها

سفير الڤاتيكان: زيارة األمير 
ستعزز العالقات بين البلدين

سفير الڤاتيكان بيتار رايتش

برلـــني ـ كونـــا: قـــدم نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدولة  االقتصـــاديـــة ووزيـــر 
لشـــؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االســـكان الشيخ احمد 
الفهـــد عرضا موجزا حول خطة 
التنموية متوســـطة  الكويـــت 

وطويلة املدى.
وقال الشـــيخ أحمد الفهد في 
كلمة ألقاها خالل حفل العشاء الذي 
اقامته سفارتنا ببرلني بالتعاون مع 
غرفة التجارة والصناعة األملانية 
ـ العربية واحتاد الصناعة واحتاد 
الغرف التجاريـــة أول من أمس 
ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمـــد كلفه بتقدمي هذا 

العرض.
واضاف انه انطالقا من رؤية 
وضعها سمو األمير بجعل الكويت 
مركزا ماليـــا وجتاريا حرصت 
الكويت من خالل اجهزتها املختلفة 
على وضع خطة سنوية للوصول 
الى هذه الرؤية والهدف من خاللها 
تغيير شـــامل وكامـــل في الفكر 

التخطيطي واملنهجي.
واشار الى ان هذا النهج يعطي 
املرونة في اإلنفاق املشترك بني 
القطاعني احلكومي واخلاص من 
خالل اعتماد هذه اخلطة والوصول 
من خاللها الى رؤية بجعل الكويت 

مركزا ماليا وجتاريا.
واوضـــح ان 63 % مـــن هذه 
السياســـات تهتم ببناء االنسان 
والتنميـــة املســـتدامة للوصول 
الى االهـــداف املرجوة، الفتا الى 
ان اخلطة ترتكـــز على قطاعات 
البنية التحتية املتمثلة في انشاء 
وبناء املوانئ واملطارات والطرق 
ووسائل النقل املختلفة مبا فيها 
القطارات لتهيئة البنية التحتية 

املناسبة لهيئة النقل.
وشدد على ان قطاع الصحة 
يحتاج الى دعم كبير في املرحلة 
القادمـــة وهنـــاك الكثيـــر مـــن 
القطاع فيما  لهـــذا  االحتياجات 
اعتبر انه يجب على قطاع التعليم 
ان تكون مخرجاته متوافقة مع 

متطلبات السوق.
وفـــي مجـــال الصناعات قال 
ان هناك توجهـــا بإعطاء جميع 
التحويلية للقطاع  الصناعـــات 
اخلاص فضـــال عن بنـــاء مدن 
سكانية كاملة احملتويات يطلق 

عليها املدينة اخلضراء.
القطاعات  انه ضمن  واضاف 
التي حتظى باهتمام صاحب السمو 
قطاع الطاقـــة البديلة مؤكدا في 
هذا السياق »اننا وضعنا البنى 
التحتية للتشريعات الالزمة التي 
تتيح اســـتخدام الطاقة النووية 

السلمية«.
وكشـــف عن انه خالل السنة 
االولى من اخلطة »نتوقع أن يزيد 
االنفـــاق احلكومي على 15 مليار 
دوالر والقطاع اخلاص كذلك والذي 
سيكون الشريك في عملية التنمية 
من خالل ثالث مساحات االولى 
نظـــام الـ »بي او تـــي« والثانية 
نظام »بي بي« والثالثة مشاريع 
اخلصخصة وانشـــاء شـــركات 

مساهمة.
واعلن ان هناك 800 مشروع 
منها 12 مشروعا رئيسيا واربع 
مدن اسكانية ومحطتان للكهرباء 
ومطار وميناء في شمال الكويت 
اضافة الى انشاء خمس شركات 
ومخازن ومستودعات ومنطقة 
حرة بالشمال وشركة لبناء منطقة 

سكنية في جنوب الكويت.
واشار الى بناء منازل منخفضة 
التكاليف وشركة انتاج كهربائي 
وشركة خدمات طبية بحلول بداية 

السنة املالية.
وأكد ان الكويت تتميز بقيادة 
داعمة ومؤمنة بهذا املشروع وهناك 
مباركة شعبية كادت تكون اجماعا 
في البرملان »وألن لدينا الدستور 
وجتربة دميوقراطية رائدة وبنية 
حتتية جاهزة وقانونية وتشريعية 

وقضاء مستقل وعادل«.

توقعات بزيادة اإلنفاق الحكومي خالل السنة األولى على 15 مليار دوالر

الفهد استعرض الخطة التنموية: %63
من السياسات تهتم باإلنسان والتنمية المستدامة

الجاراهلل: زيارة األمير إلى ألمانيا »تاريخية«
برلنيـ  كونا: قال وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل امس ان زيارة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد  والوفد املرافق الى أملانيا 
»تاريخية وتأتي كتتويج للمحادثات البناءة 

بني صاحب السمو والقيادة األملانية«.
وأعرب على هامش توقيع اتفاقيتي تفاهم 
واتفاقيــــة اخرى حول التعاون الشــــامل بني 
أملانيا والكويت عن تقديره وإعجابه بالعالقات 
املتميزة بني الكويت وأملانيا، مؤكدا ان أملانيا 
أصبحت اليوم تلعب دورا عامليا عظيما ومتميزا 

في مختلف املجاالت.
وأوضح ان املذكرة االولى التي مت توقيعها 
تتعلق بالتعــــاون بني الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي واملؤسسة األملانية للتعاون الفني 

بشــــأن االستشــــارات وتبادل اخلبرات بني 
اجلانبني، فيما تتعلق مذكرة التفاهم األخرى 
باملجــــاالت املختلفة بني البلديــــن وأطر هذا 
التعاون والتنســــيق فيما يتعلق بالتعاون 

بني اجلانبني. 
وأضاف أما االتفاقيــــة الثالثة و»هي في 
الواقع مذكرة« فإنهــــا تتعلق بتعديل مذكرة 
التفاهم املبرمة بني وزارة التعليم العالي في 
الكويت واملؤسسة األملانية خلدمات التبادل 
األكادميي التي مت سابقا توقيعها وجرى اآلن 
تعديلهــــا. ولفت الــــى ان الكويت تتطلع الى 
تعاون مشترك مثمر وإلى تعزيز أطر التعاون 
املشترك وتوسيع مجاالت التعاون بني الكويت 

وأملانيا.

صاحب السمو األمير مصافحا د.محمد عبدالكرمي

الشيخ أحمد الفهد مع د.محمد عبدالكرمي

الغانم: الكويت تسعى الستكمال برنامج اإلصالح
عبر شراكة إستراتيجية تنموية حقيقية

 برلنيـ  كونا: أكد رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي ثنيان الغامن ان الكويت تســــعى 
الستكمال برنامج اإلصالح من خالل خلق شراكة 
إستراتيجية تنموية حقيقية بني الكويت وأملانيا 
ملصلحة الطرفني. وقال الغامن في حفل العشاء 
الذي أقامته سفارتنا في برلني بالتعاون مع غرفة 
التجارة والصناعة األملانية ـ العربية واحتاد 
الصناعة واحتاد الغرف التجارية انه من أجل 
تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي يجب توفير 
الرؤية االقتصادية  الالزمة لتحقيق  الشروط 

االستراتيجية بتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري. وكشــــف عن ان االقتصاد الكويتي 
زاد ناجتــــه احمللي االجمالي في عام 2008 عن 
حاجز الـــــ 136 مليار دوالر ليصل معدل دخل 
الفرد الــــى 45 ألف دوالر. وأوضح ان الكويت 
تخطط لتنفيذ برنامج استثماري تنموي تصل 
تكاليفه الــــى أكثر من 100 مليار دوالر تتوزع 
مشاريعه العمالقة على البنية التحتية، الفتا 
الى ان الكويت تعتبر أولى الدول العربية إقباال 
على االســــتثمار في أملانيا. واضاف ان حجم 

التبادل التجاري بني البلدين بلغ في عام 2008 
قرابة املليار ونصف املليار يورو، حيث  متثل 
الصادرات األملانية الى الكويت أكثر من 90% منه. 
وتوجه في كلمته بالشكر »ألصدقائنا على هذه 
الضيافة واحلفاوة وحسن التنظيم ويسرني 
باســــم الغرفة ان أوجــــه الدعوة الحتاد غرف 
التجارة والصناعة األملاني واحتاد الصناعات 
األملاني وغرفة التجارة العربيةـ  األملانية لتنظيم 
وفد اقتصادي كبير لزيارة الكويت لالطالع على 

خطتنا وتدارس مشاريعنا«.

األمير للطلبة الدارسين في ألمانيا: عليكم بالجهد والمثابرة
لتكونوا اللبنة األساسية في مسيرة التنمية لوطننا العزيز

برلـــني ـ كونا: اســـتقبل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمـــد عصر أمس 
وبحضور نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد، 
استقبل سموه أبناءه الطلبة 
الدارســـني بجمهورية أملانيا 
االحتادية وذلـــك مبقر إقامة 
ســـموه بالعاصمة األملانية 

برلني.
وقـــد أعرب ســـموه عن 
سعادته بلقاء أبنائه الدارسني 
في جمهورية أملانيا االحتادية 
إلـــى كلماتهم  وباالســـتماع 
التي تعبر عن  ومالحظاتهم 
صدق مشاعرهم جتاه وطنهم 
العزيز وحرصهم على إكمال 
دراستهم ليعودوا إلى الوطن 
ويباشروا مسيرتهم في خدمته 

وخدمة إخوانهم املواطنني.
علـــى  ســـموه  وأثنـــى 
مشاعرهم الوطنية وأكد على 
أهمية أن يركز أبناؤه الطلبة 
على بـــذل اجلهـــد واملثابرة 
خالل حتصيلهم الدراسي في 
اخلارج ليعودوا مســـلحني 
بالعلم واملعرفة ويســـاهموا 
بشكل فعال في عملية التطور 
اللبنة  والتقـــدم ويكونـــوا 
األساسية في مسيرة التنمية 

للوطن العزيز.
حضر اللقاء أعضاء الوفد 

الرسمي املرافق.


