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الكويت هنأت إيرلندا بعيدها

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى ماري ماكاليس رئيسة جمهورية 
ايرلندا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني جلمهورية ايرلندا متمنيا س���موه 

لفخامتها موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

موس�����كو � كون��ا: رح�ب 
ال��ش�����رق  إدارة  رئي���س 
األوس��ط وشمال أفريقي�ا في 
وزارة الخارجي���ة الروس���ية 
أثناء  س��يرغي فيرش�����ينين 
مؤتمر صحافي بالزيارة التي 
سيقوم بها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الى روسيا 

االتحادية.
وق���ال امس »لق����د وجهنا 
الس����مو  الى صاحب  الدعوة 
األمير للقيام بزيارة لموس��كو 
وسنكون سعداء بهذه الزيارة 

العم���ل على  الت���ي يج���ري 
تحدي���د موعدها عبر القنوات 

الديبلوماسية«.
وأشاد فيرشينين بالعالقات 
الروس���ية، مؤكدا   � الكويتية 
عزم بالده عل���ى تطوير هذه 
العالقات وإعطائها طابعا وطيدا 
ومثم���را، الفتا الى ان الكويت 
الحالية لدول  الدورة  تترأس 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وأعرب المس�ؤول الروسي 
عن أمله في ان تتم مناقش���ة 

الع���القات  مجم���ل قض�اي���ا 
الث�نائية خ���الل الزيارة التي 
م���ن المق�����رر ان يق����وم بها 
الوزراء ووزي��ر  نائب رئيس 
الش���يخ د.محمد  الخارجي���ة 
الصب���اح ال���ى موس���كو في 

المستقبل القريب.
وأض��اف »ان م��ن ش�����أن 
ه���ذه الزيارة ان توفر فرصة 
طيبة للنظر في مجمل القضايا 
ال���طرفين وكذلك  التي ته���م 
اإلع���داد للقم���ة الكويتي���ة � 

الروسية«.

ترحيب روسي بزيارة صاحب السمو لموسكو

ثامر العلي والسفير األسترالي 
 بحثا آخر المستجدات

الدولية واإلقليمية
اس���تقبل 
نائب رئ�يس 
جه���از األمن 
الوطن�������ي 
ثامر  الشيخ 
امس  العلي 
بمكتبه سفير 
استراليا لدى 
غلين  البالد 
مايل���ز، وتم 
خ�الل الل��قاء 
اس���تعراض 
وب��ح�������ث 
ال�ع�الق���ات 

الثنائي�ة بين البلدين الص��ديقين باالضافة الى 
آخر التطورات والم�س���تجدات على الساحتين 
االقليمي���ة والدولية والقضاي���ا ذات االهتمام 

المشترك.

مسؤول في »الخارجية« الروسية أكد عزم بالده تمتين العالقات بين البلدين

 محمد الصباح تسلم رسائل
من نظرائه في 4 دول

اس����تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح سفير اململكة 
املغربية لدى الكويت محمد بلعيش الذي قام بتسليمه 
رسالة خطية من وزير خارجية بالده تتعلق بآخر 
التطورات على الساحتني االقليمية والدولية والقضايا 
محل االهتمام املشترك. كما استقبل الشيخ د.محمد 
الصباح سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت 
طاهر فرحات الذي قام بتسليمه رسالة خطية من 
وزي����ر خارجية بالده تتعلق بآخر التطورات على 
الساحتني االقليمية والدولية والقضايا محل االهتمام 
املش����ترك. وعلى صعيد آخر استقبل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح س����فير االحتاد السويسري لدى الكويت 
ميشال جوتريه. كما استقبل املنسق الدولي رفيع 
املستوى لشؤون االسرى واعادة املمتلكات الكويتية 
غينادي تراسوف مبناسبة زيارته الى البالد، . كما 
تلقى رسالة خطية من وزير خارجية اجلمهورية 
التركية احمد داود اوغلو تتعلق بالعالقات الثنائية 
بني البلدين وبحث س����بل تطويرها، وتلقى كذلك 
رسالة مماثلة من وزير خارجية جمهورية كرواتيا 

غوردن جاندروكوفيتش.

الشيخ ثامر العلي

بــدر اإبراهيـم احلميــدي
�سو�ء باحل�سور �سخ�سيًا �أو باالت�سال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�سر بال�سحف �سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

اآل الـحــمــيــــــدي
يتقدمون بجزيــل �ل�سكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

ولكل من تف�سل مبو��ساتهم فـي وفاة فقيدهم �ملغفور لـه بــاإذن �للــه تعالـى

�ل�سيخ/ �سباح �الأحمد �لجابر �ل�سباح

�ل�سيخ/ نو�ف �الأحمد �لجابر �ل�سباح

�ل�سيد/ جا�ســـــم مــحمــد �لخر�في

�ل�سيخ/ نا�سر �لمحمد �الأحمد �ل�سباح

ح�سرة �ساحب �ل�سمو �أمــر �لبالد

و�سمــــــــــو ولـــــــــــــي �لــــعــــهـــــــد

و�سعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س �الأمـــة

و�سمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س �لـــوزر�ء

ومن معايل �ل�سيوخ و�ل�سادة �لوزر�ء و�أع�ساء جمل�سي �الأمة و�لبلدي

وعموم �ل�سعب �لكويتي �لكرمي

بلير: الكويت بلد ال مثيل له لكنه اآلن بحاجة لقرار حاسم 
حول مستقبله وال يمكن أن  يستمر في مساره الحالي

بمناسبة تقديم تقرير »رؤية الكويت 2035«

مقارن�ة  عالي�ة  إنف�اق  بمس�تويات  يحظي�ان  والصح�ة  التعلي�م 
بمع�دل االتح�اد األوروب�ي لكنهم�ا يحقق�ان نتائ�ج أق�ل من�ه بكثير
هناك خطر واقعي بحصول عج�ز هيكلي بميزانية الحكومة خ�ال العقد القادم

توني بلير

باالضافة الى استثمار الموروث 
الثقافي لألمة.

واشار الى انه »على الرغم 
من أن األمر يعود الى الكويتيين 
ش���عبا وقيادة ان يقرروا أي 
التغييرات ه���ي الضرورية 
فان تقريرن���ا هذا يحدد على 
التي يتعين  األقل األه���داف 
على كل مجموعة اصالحات 

أن تحققها«.
ورأى بلير انه »من المهم 
أن يناقش الش���عب الكويتي 
االصالحات الواردة في التقرير 
خالل األسابيع واألشهر القادمة 
ولكن عليه بعد ذلك أن يبدأ في 
التنفيذ ويتطلب هذا تنظيما 
فائقا لجهود وأعمال الحكومة 
في كل من المجاالت النجازها 
كما ينبغ���ي وقد اقترحنا في 
التقرير كيفية تطبيق ذلك ولكن 
الجزء األصعب في الحكومة ال 
يتمثل في صياغة الرؤية بل في 
تطبيقها اال أننا واثقون تمام 
الثقة من امكانية تحقيق ذلك 
فشعب يتمتع بتاريخ عريق 
وامكانات وقدرات كالتي يتمتع 
بها ش���عب الكويت ليس له 
خيار آخر اذا ما أراد أن يرسم 
مس���تقبله بطريقة تتفق مع 

رؤيته لذاته«.
وخت���م بلي���ر تصريحه 
ل���� »كونا« قائ���ال »قد تكون 
التحدي���ات كبي���رة ولك���ن 
مواجهتها سوف تكون مثيرة 

وقوية ومجزية«.

لنظامي التعليم والصحة فانهما 
يحظيان بمستويات عالية من 
االنفاق مقارنة بمعدل االتحاد 
انهما يحققان  األوروبي غي���ر 

نتائج أقل منه بكثير«.
واعتب���ر بلير في تصريحه 
انه عل���ى الرغم م���ن تاريخها 
العريق والمبادر فقد  التجاري 
وصلت الكويت اآلن الى مرحلة 
يعاني فيه���ا رجال األعمال من 
القي���ود الكثيرة حتى أصبحوا 
ينظرون للفرص في الخارج ال 
داخل الوطن ف���ي الوقت الذي 
لحقت باقي دول المنطقة بالركب 
فطورت بلدانها وأصبحت في 
المقدمة في مجاالت مثل التجارة 

والخدمات المالية وغيرها.
ورأى ان هناك خطرا واقعيا 
بحصول عجز هيكلي في ميزانية 
الحكومة خالل العقد القادم الفتا 
الى انه مع أن االطار الزمني يعتمد 
بالطبع على أسعار النفط اال أن 
كل التحليالت االقتصادية تشير 
الى أن التغيير الجذري ضروري 
ف���ي معظ���م الس���يناريوهات 

المحتملة.
وقال »بكل بساطة ال يمكن 
للكويت أن تستمر في مسارها 
الحالي فام���ا أن تغير اتجاهها 
أو أن تنحدر وحتى زمن قريب 
عندما كان ينبغي أن تناقش هذه 
التغييرات بروية وأن يتم اقرارها 
وتنفيذها بدا النظام السياسي 
عاجزا حيث استمرت العالقة بين 
مجلس األمة والحكومة تواجه 

التغييرات  مجموعة من ه���ذه 
الذي ت���م اعداده من  فالتقرير 
قبل فريق من الخبراء الكويتيين 
والدوليين يحلل بدقة التحديات 
الحالية ويوصي بالخطوات التي 
يجب اتخاذها اذا أرادت الكويت 
أن تس���تعيد ريادتها وتحقق 
كام���ل امكاناتها في الس���نوات 

القادمة«.
وأكد بلي���ر »ان هذا التقرير 
مبني على رؤية ونوايا صاحب 
السمو األمير  والتي عبر عنها 

بكل وضوح«.
وأوضح انه بينما تعد الرؤية 
أمرا ضروريا فان  المستقبلية 
»الكيفي���ة« ه���ي األم���ر األهم 
اآلن وكذل���ك الق���درة واالرادة 

لتقديمها.
وكشف بلير عن ان التقرير 
يقترح اصالحات محددة في جميع 
السياسات التي من شأنها اذا ما 
طبقت على نحو فعال أن تغير 
البالد فه�ناك اصالحات  اتجاه 
نحو مزيد من تطوير قطاعات 
النف���ط والتج���ارة والتمويل 
واصالح���ات في بيئ���ة العمل 
ورفع القيود عن قطاع الصناعة 
واصالحات في قطاعي التعليم 
والصحة لتحس���ين كفاءتهما 
العام  القطاع  ف���ي  واصالحات 
لتقليل اله���در وتركيز جهوده 
على جودة النتائج واصالحات 
في النظام االجتماعي تس���مح 
بمكافأة المواهب وابراز التسامح 
المتأصل في البالد لينمو ويزدهر 

المملكة  أكد رئي���س وزراء 
المتحدة السابق توني بلير ان 
الكويت بلد ال مثيل له لكنه اآلن 
بحاجة الى قرار حاس���م حول 

مستقبله.
وقال بلير في تصريح خاص 
أدلى به امس ل� »كونا« بمناسبة 
الكويت  تقديم تقري���ر »رؤية 
2035« ان تاريخ الكويت عظيم 
ويزهو بروح المبادرة والتجارة 
امكاناته كبيرة وش���عبه  وان 
موهوب ومب���دع لكن الحقيقة 
الواضحة هي ان هذه االمكانات 
س���تظل بعيدة عن التحقيق ما 

لم يتغير المسار.
وأشار الى انه »اذا استغلت 
الكويت الفرصة فان مستقبلها 
سيكون مشعا بحق وستكون قوة 
اقليمية في المستقبل أما في حال 
التغيير فان مستقبل هذا  عدم 
البلد العظيم سيكون مبهما وان 
عدد السكان سيتعدى الضعف 
بحلول عام 2035 كما ان غالبية 
المواطنين الكويتيين يعملون 

في القطاع العام«.
وأضاف »صحيح ان احتياطي 
أنه سينخفض  اال  النفط كبير 
مع مرور الوقت ومع ان عائدات 
الحالي تمثل  الوقت  النفط في 
قرابة 90% م���ن اجمالي الناتج 
المحلي اال أنه سيكون هناك حتما 
تحول عالمي بعيدا عن مسببات 
انبعاث الكربون بس���بب القلق 

حول التغير المناخي«.
وأوضح بلير »أما بالنسبة 

طريقا مسدودا«.
لكنه استدرك قائال »لحسن 
الحظ وبعد االنتخابات البرلمانية 
األخيرة أصب���ح هناك حماس 
الكويتية  متجدد في السياسة 
فقدمت الحكوم���ة خطة تنمية 
طموحة لالقتصاد والقطاع العام 
وتحسنت العالقة بين الحكومة 
والمجلس وأصبح هناك ثقة بأن 
التشريعات األساسية سوف يتم 

الموافقة عليها«.
وشدد بلير على انه »ينبغي 
على القيادة الكويتية اآلن أن تبني 
على هذا الزخم وتقوم بالتغييرات 
الالزمة للمستقبل فقد حان وقت 
اتخاذ القرار الحاسم.. واذا أراد 
الكويتيون تحقيق المس���تقبل 
الذي يستحقونه فينبغي القيام 

بتغييرات عميقة وجذرية«.
وأض���اف »من هن���ا يقترح 
تقرير »رؤي���ة الكويت 2035« 


