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يعقد مباحثات مع عدد من القيادات السياسية

وزير خارجية أملانيا: الكويت حشدت العالم ملواجهة حتديات غير مسبوقة
قطاع التعاون الصحي بين 
أل��ماني���ا والكويت فبعد 
الهجوم االرهابي المريع الذي 
تعرض له المسجد الصادق 
في الكويت بادر اطباء ألمان 
بالسفر الى الكويت لمعالجة 
ضحاي���ا وجرحى الهجوم 
االرهاب���ي«، مش���ددا على 
»أننا منفتحون ومستع�دون 
لتوسيع عالقاتنا مع الكويت 
في مج���االت كثيرة ومنها 
المهن���ي والبيئة  التعليم 
وتقنيات االتصال والطاقات 
المتج���ددة وبالطب���ع في 

المجال الثقافي«.
الزيارة  وبشأن برنامج 
للكويت قال »في هذه االوقات 
اولوياتي  الحرجة تتصدر 
خوض نق���اش عميق مع 
الكويتيين حول  الشركاء 
المسائل الملحة في المنطقة 

واالجندة السياسية«.
مضيفا »ال سر في انني 
اتمنى قضاء وقت اطول في 
الكويت م���ن اجل التعرف 
الثقافي  عل���ى الجانبي���ن 

واالقتصادي«.

في اوروبا فال حلول سريعة 
لهذه االزمة لكني مت�أكد من 
ان اوروبا لن تكون قادرة 
على مواجهتها س���وى من 
التع���اون في اتخاذ  خالل 
مواقف موحدة ومتعقلة«. 
وعن العالقات األلمانية 
- الكويتية اكد شتاينماير 
متانة الروابط بين البلدين 
بالقول »العالقات بين ألمانيا 
والكويت وطيدة ويتجلى 
ذلك بص���ورة واضحة في 

التاريخ المعاصر«. 
وأشار في هذا الصدد إلى 
زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك 
إل���ى ألمانيا العام الماضي 
للمش���اركة في احتفاالت 
مجموعة )دايملر( األلمانية 
لصناعة السيارات بمرور 
40 عام���ا على التعاون مع 
الكويت »االمر الذي يعتبر 
مثاال على ان دور الكويت 
كشريك هو دور موثوق به 

على المدى الطويل« 
وزاد: »لدين���ا تع���اون 
قوي وينمو باستمرار في 

عس����ك��ري�ة بل من خالل 
حلول سياسية«. 

إلى أزمة  وتطرق كذلك 
تدفق موج���ات الالجئين 
عل���ى أوروبا مؤك���دا أنها 
أظهرت »شرخا« في البيت 
االوروبي، مضيفا »دعني 
أكون صريح���ا واقول ان 
التجاوب االوروبي حتى اآلن 
تجاه ازمة اللجوء ال يتناسب 
مع المعايير المتعارف عليها 
في اوروبا األمر الذي حفزنا 
على تقديم اقتراحات ترمي 
الى سياسة لجوء اوروبية 
موح���دة وجدي���دة واكثر 
طموحا تس���تند إلى القيم 
االوروبية ومبادئ التضامن 
بين دول االتحاد االوروبي 

وقيمنا المشتركة«. 
وتابع: »في األس���ابيع 
الماضية قمن���ا بخطوات 
اولية في هذا االتجاه واتفقنا 
على توزيع 120 الف الجئ 
الدول االعضاء لكننا  على 
ما زلنا في بداية طريق حل 
هذه االزمة التي تعتبر من 
المعاصرة  التحديات  اكبر 

يجب على الجميع تكثيف 
الجه���ود من اج���ل ضمان 
حياة كريمة لالجئين وكذلك 
تأمين حاجاتهم ومستقبل 
افضل لهم«، معربا عن األمل 
بأن يسهم االتفاق النووي 
الذي تم التوصل إليه بين 
ايران ومجموع���ة )1+5( 
منتصف يوليو الماضي في 
فتح قنوات جديدة للحوار 
»رغم أن التدخل العسكري 
الروسي االخير في سوريا 
أظهر أن عملية فتح قنوات 
حوار جديدة ليس���ت ام�را 

س�ه�ال«. 
وأكد »لك�ن هذا لن يردعنا 
عن بذل قصارى جهودنا من 
اجل إرساء الظروف الالزمة 
للبدء بإج���راء مفاوضات 
سالم فنحن مدينون بذلك 
للشعبين السوري واليمني«، 
داعيا جميع أطراف النزاع 
في سوريا واليمن للجلوس 
عل���ى طاول���ة ال�تفاوض، 
قائال »نح���ن متأكدون من 
ان سورية واليمن لن يصال 
الى االمن واالستقرار بأدوات 

المساعدات االنسانية«. 
واض���اف، »نعتق���د أن 
كنز الخبرات ال�سياس���ية 
ق���د يكون مثاال  الكويتية 
المنطقة فمنذ  يحتذى في 
استقاللها اث�ب��تت الكويت 
أنه رغم جم��يع المصاعب 
السياس���ية  التعددية  فإن 
والدينية والتس���امح مع 
المختلفة  النظ���ر  وجهات 
وروح الحلول الوس���طية 
القوة  واالجماع هي منبع 
واالس���تقرار وبهذه الروح 
الرائ���دة فقط ن�س���ت�طيع 
التغل���ب عل���ى االزم���ات 

الحالية«. 
وفيما يتعل���ق بألمانيا 
ودورها في ملف الالجئين، 
قال شتاين��ماير »بصفتها 
ثال���ث اكبر دول���ة مانحة 
للس���وريين ف���إن أل�مانيا 
تتحم���ل ايضا ج���زءا من 
المس���ؤولية ورغ���م ذلك 
يج���ب علينا ان نجزم بأن 
المساعدات المالية الدولية 
ألزمت���ي س����وريا واليمن 
تبقى دون المطلوب ولهذا 

برلين - كونا: أكد وزير 
الخارجي���ة األلماني فرانك 
ان  فالتر شتاينماير أمس 
الكوي���ت نجحت من خالل 
قدرات قيادي���ة مميزة في 
لم شمل المجموعة الدولية 
وحشدها من اجل مواجهة 
تحديات غير مسبوقة بدأت 
في المنطقة وامتدت لتتأثر 

بها أوروبا. 
وقال ش�����تاينماير في 
مقابلة مع »كونا«، بمناسبة 
زي���ارة س���ي�ق�وم به�ا إلى 
ال�كويت لعقد مباحثات مع 
ع�دد من القيادات السياسي�ة 
الكويت إن »صاحب السم�و 
ال�ش����يخ صباح  االمي���ر 
األحم���د، اظه���ر ق����درات 
ق�ي�ادي���ة ممي���زة على لم 
ش��مل ال�م�جموعة الدولية 
وخاصة ال�دول الخليجية من 
اجل مواجه�ة تلك التحديات 
خاص�ة أن ال�م�ن�طقة ت�مر 
في الوق���ت الحالي بأكب�ر 
ازمة ان�س�����اني�ة ف�ه�ن�اك 
15 مليون سوري ومالي�ي�ن 
اليمن�ي�ي�ن يعتمدون على 

فرانك شتاينماير

كنز اخلبرات 
السياسية الكويتية 

مثال يحتذى
في املنطقة 

مستعدون لتوسيع 
عالقاتنا مع الكويت 
في التعليم املهني 

والبيئة وتقنيات 
االتصال والطاقات 

املتجددة

أزمة تدفق موجات 
الالجئني على أوروبا 

أظهرت »شرخا« 
في البيت األوروبي

الشمري ترأس وفدنا في اجتماع وكالء السياحة باخلليج

إستراتيجية موحدة لتنشيط
وتسويق السياحة اخلليجية

الدول األعضاء حول تنشيط 
السياحة البينية.

ويض���م وف���د الكويت 
برئاسة الشمري كال من مدير 
إدارة البحوث واملعلومات 
الس���ياحية فيص���ل فهد 
الدريع والعضو املسؤول 
في املعلومات الس���ياحية 
سناء غايب عويد والعضو 
املسؤول في العالقات عادل 

حسن الظفيري.

البينية  الس���ياحة  تعزز 
في دول املجلس، مضيفا 
ان االجتماع ناقش جدول 
األعمال واملقترحات املقدمة 
من دول املجلس والهادفة 
الى وضع اس���تراتيجية 
خليجية بينية مشتركة، 
اضافة الى مناقشة دراسة 
التعاون  تقري���ر جلن���ة 
الس���ياحي وجه���ود دول 
املجلس في احملافظة على 
التراث العمراني وتنشيط 

السياحة البينية.
وذك���ر أن االجتم���اع 
ناقش كذلك مرئيات احتاد 
الغ���رف التجاري���ة حول 
بحث مسارات التكامل بني 
القطاعني احلكومي واخلاص 
في دول املجلس اضافة الى 
مرئيات االجتماع املشترك 
بني الوزراء املسؤولني عن 
الثقافة والوزراء املسؤولني 
عن السياحة بدول املجلس، 
مبينا ان االجتماع ناقش 
تص���ور دولة اإلم���ارات 
ملشروع وثيقة تنظم العمل 
املستقبلي لصناعة السياحة 
في دول املجلس اضافة الى 
تقرير ورشة العمل للوكالء 
املسؤولني عن السياحة في 

الدوحة � كونا: كش���ف 
الوكيل املساعد في وزارة 
املالية  اإلعالم للش���ؤون 
واإلدارية والوكيل املساعد 
السياحة باالنابة  لشؤون 
محمد الشمري عن دراسة 
اس���تراتيجية  لوض���ع 
خليجية موح���دة بهدف 
البينية  السياحة  تشجيع 
وتس���ويق دول املجل���س 

كوجهة واحدة.
وأكد الشمري ل� »كونا« 
عقب ترؤسه وفد الكويت 
التحضيري  الى االجتماع 
الثاني للوكالء املسؤولني 
عن السياحة بدول املجلس 
الذي انطلق أمس ضرورة 
رسم اخلطوط األساسية 
للتعاون اخلليجي ووضع 
خريطة الطريق لتنفيذ بنود 
هذه االستراتيجية بالتعاون 
مع خبراء السياحة بالدول 
األعضاء ومنظمة السياحة 

العاملية.
وع���ن مقت���رح مملكة 
البحري���ن بإيجاد عاصمة 
للسياحة اخلليجية، قال 
الكويت أيدت  الشمري ان 
هذا املقترح وتشجع على 
محمد الشمريمثل ه���ذه الفعاليات التي 


