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جونز: نثق بعودة الكويت لريادتها في االستثمار بفضل مقومات النجاح فيها

بهدف تش����جيع أكبر عدد ممكن 
الش����ركات األميركية للعمل  من 
والتعاون في حتقيق خطة التنمية، 
فأميركا متتل����ك اخلبرات والعلم 
والتكنولوجيا التي تؤهلها لتقدمي 
التعاون مع الشركات واحلكومة 
الكويتية، ودعوني أحتدث بفخر 
عن دور مجلس األعمال األميركي 
في الكويت والذي يقوم بدور كبير 
في تطوير وتوثيق هذه العالقات 

وتقويتها.

جوانب مشرقة

وأكمل����ت لقد تلقيت أس����ئلة 
عدي����دة من كثير من الش����ركات 
ح����ول التحدي����ات الت����ي تواجه 
العمل التجاري واالس����تثمار هنا 
في الكويت، وبصراحة أقول بأن 
ترتيب الكويت 74 على مستوى 
العال����م، وأصبحت األخيرة على 
مس����توى اخلليج مؤخرا بحسب 
تقاري����ر البنك الدول����ي، ترتيب 
الكويت أصبح 141 من بني 183 دولة 

في العام املاضي 2.8 مليار دوالر، 
والعاملون بالسفارة لديهم التزام 
كبير في تنمية وتطوير هذا املجال، 
ووفقا إلحصائيات األمم املتحدة 
متلك الكويت حوالي 36 مليار دوالر 
في االستثمارات اخلارجية، وال شك 
أن هذا يضع علينا عبئا كبيرا في 
إجناح هذه االستثمارات وتنميتها، 
ليس فقط في الكويت بل في العالم 
كله، وف����ي الع����ام املاضي أطلق 
التصدير  أوباما مبادرة  الرئيس 
الوطني التي تهدف إلى مضاعفة 
حجم الص����ادرات األميركية عبر 
العالم خالل خمس سنوات، وقد 
صادق مجلس األمة مؤخرا على 
خطة التنمية مبيزانية تبلغ حوالي 
30 مليار دينار كويتي )حوالي 105 
مليارات دوالر( لتنمية مشاريع 
التحتية وتنويع مصادر  البنية 
الدخل، وال ش����ك أن هذا يضاعف 
العبء واملسؤوليات علينا جميعا، 
وقد انخرطت أخيرا في مشروع 
الديبلوماسي  التجارة  تش����جيع 

مب����ارك الصباح مؤس����س إمارة 
الكوي����ت احلديثة، حيث دعا إلى 
بناء أول مستش����فى أميركي في 
الكويت، وتاريخيا تركزت عالقتنا 
بالكويت على التجارة والتطوير، 
بينما التعاون في الشؤون األمنية 
جاء متأخرا ونحن نطمح جميعا 
أن تكون العالقات بيننا متميزة 

على جميع األصعدة.
واألمثل����ة عدي����دة على أوجه 
التعاون األمن����ي والتجاري بني 
البلدين، وال ننسى بالتأكيد املجاالت 
الثقافي����ة واالجتماعية،  األخرى 
الكويت حققت ش����راكة وتعاونا 
مع شركة جنرال موتورز منذ ما 
يزيد على 60 عاما، وهي واحدة من 
كبرى الشركات األميركية، وشركة 
فورد بدأت نش����اطها في الكويت 
منذ عام 1952 حيث تعد الكويت 
والس����عودية واالمارات السوق 
األكب����ر في املنطقة، فحوالي ثلث 
الصادرات األميركية للكويت هي 

من السيارات وقطع الغيار.

الكويت منذ ما يزيد على 30 عاما 
في مجال الطاق����ة وحتلية املياه 
في محط����ة الصليبية التي تنتج 
املياه العذبة كل يوم، وقد بلغت 
قيمة الصادرات األميركية للكويت 

كما مت بناء فندق شيراتون � 
الكويت عام 1966 كأول فرع يبنى 
خارج أميركا وأول فندق 5 جنوم في 
الكويت، وشركة GE بدأت بالتعاون 
مع القطاع اخلاص واحلكومي في 

بوجود ه����ذه العوامل االيجابية 
بش����كل كبير، فلديها مؤسسات 
دولة حقيقية، ولديها هذا التنوع 
الثقافي اجلميل الذي نشاهده في 
الديوانيات وصحافة حرة وبرملان 
فاعل ومؤسس����ات مجتمع مدني 

متنوعة.

تعاون تاريخي

وأكملت السفيرة جونز قائلة 
إنه قبل 20 عاما شاركت الواليات 
املتحدة مع دول عديدة في حرب 
حترير الكويت واستعادة الشرعية 
والسالم إلى شبه اجلزيرة العربية، 
كما ال ننسى التعاون العسكري 
بني البلدي���ن من���ذ 1987 عندما 
وافق���ت الوالي���ات املتحدة على 
رفع علمها على السفن الكويتية 
حلمايتها خالل احلرب االيرانية 

� العراقية.
وعالقتن����ا بالتأكيد تعود إلى 
أكثر من هذا، إلى ما قبل االستقالل 
وحتديدا في عام 1911 مع الشيخ 

محمد هالل الخالدي
أكدت الس����فيرة األميركية في 
الكويت ديبورا جونز على عمق 
العالق����ات املتمي����زة التي تربط 
الكويت بالوالي����ات املتحدة منذ 
القدم، وهنأت صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد والشعب 
الكويتي مبناسبة األعياد الوطنية 
التي تعيش����ها الب����الد في ذكرى 
م����رور 50 عاما على االس����تقالل 
و20 عام����ا على التحرير وخمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقالي����د احلكم. وقالت في 
كلمة مؤثرة خالل حضورها حفل 
مجلس األعمال األميركي في الكويت 
مس����اء أمس األول بحضور عدد 
الديبلوماسيني ورجال  كبير من 
األعمال: إن األفراح التي تعيشها 
الكويت باحتفاالت اليوبيل الذهبي 
على االس����تقالل فرصة مناسبة 
للحديث عن عمق العالقات التي 
ربطت الواليات املتحدة بالكويت، 
ال شك أننا نعيش في منطقة تعج 
بالتحديات، وأقتبس من وزيرة 
اخلارجية هيالري كلينتون قولها 
»الشعوب حتتاج من حكوماتها 
أن تكون أكث����ر انفتاحا، ويعتمد 
عليه����ا وأن تتحمل املس����ؤولية 
بكفاءة، والواليات املتحدة تؤمن 
بحق الشعوب في أن حتصل على 
حكوم����ات تلبي مطالبها بصورة 
مس����املة وإيجابي����ة وتعمل على 
حتقيق ذلك معهم، وبدون نظام 
سياسي جيد ستبقى الفجوة بني 
الشعوب واحلكومات في اتساع 
خطير«، وأضيف عليها بضرورة 
أن يك����ون املواطنون على درجة 
كافية من املسؤولية وااللتزام، وأن 
يعملوا بإخالص ضمن مؤسسات 
املجتمع املدني، وال ننسى الدور 
الكبير لوسائل االعالم، والكويت 
هي واحدة من الدول التي تتمتع 

على مستوى التسهيالت املقدمة 
للشركات لبدء املشاريع، والسبب 
يعود إلى قصور التشريعات التي 

ال تخدم هذا املجال.
ولكن هن����اك جوانب إيجابية 
ومشرقة، فالكويت لديها تاريخ 
حافل، وشعب واع ومتعلم بشكل 
جيد وفاعل، وأنا أعول على ذلك 
كثي����را ف����ي إع����ادة الكويت إلى 
دورها الريادي في املنطقة، متاما 
كما ه����ي اآلن في مجال احلريات 

والدميوقراطية واالعالم.

تطور الكويت

الس����فير عبداهلل  ألق����ى  كما 
البش����ارة كلمة ارجتالية مؤثرة 
تناول فيها العالقات املتميزة التي 
تربط الكويت بالواليات املتحدة، 
واستذكر بكل وفاء الدور الكبير 
الذي قامت به الواليات املتحدة في 
حترير الكويت، واستعرض مناذج 
كثيرة أكد من خاللها على أهمية 
الديبلوماس����ي في تعزيز  الدور 
التعاون االقتصادي والتجاري، 
وحتدث عن تطور الكويت وريادتها 

منذ ما قبل االستقالل.
من جانبه أكد رئيس مجلس 
إدارة مجلس األعمال األميركي في 
الكويت جريجوري ستيفنس على 
متيز العالقات التجارية بني الكويت 
وأميركا، وأشاد بالنجاحات الكبيرة 
التي حتقق����ت في هذا املجال منذ 

سنوات طويلة.
التنفيذية  املدي����رة  أثنت  كما 
ملجل����س األعم����ال األميركي منى 
الفزيع على حديث السفيرة جونز 
وأكدت بدورها على التطور الكبير 
الذي تش����هده العالقات املتميزة 
البلدين في ش����تى املجاالت  بني 
وأهمها املجال التجاري والتعاون 

االقتصادي.

من أجواء الحفل 
كانت الس��فيرة األميركية في الكويت ديبورا جونز ترتدي 
امللص��ق اخلاص باحتفال الكويت بأعيادها الوطنية وفيه صورة 
صاحب الس��مو األمير وعلم الواليات املتحدة وعلم الكويت في 

إشارة إلى مشاركتها أهل الكويت فرحتهم.
قدم السفير عبداهلل البشارة عرضا تاريخيا مميزا عن الكويت 
ودوره��ا الكبير في التجارة العاملية، وقال في نهاية حديثه إنه ال 

يحب السياسة األميركية فضحكت السفيرة جونز كثيرا.
تواجد السفير األميركي السابق سكيب غنيم والذي كان أول 

سفير للواليات املتحدة بعد حترير الكويت.
أقي��م على هام��ش احلفل معرض جتاري ض��م العديد من 

الشركات األميركية واحمللية التي توضح مجاالت عملها.
ش��ارك فريق مركز لوياك للش��باب في تقدمي فقرات فنية 
رائعة أذهلت اجلمهور ونالت إعجابهم، حيث قدموا عرضا موسيقيا 

من وحي أعمال عمر اخليام.

الكوي�ت ف�ي المرتبة 141 بي�ن 183 دولة على مس�توى التس�هيالت المقدمة للش�ركات لبدء المش�اريع بس�بب قصور التش�ريعات

خالل حضورها حفل مجلس األعمال األميركي

د.عبدالباسط عزباحمد الفارسي ناصر العيارالسفير رشيد احلمد

)كرم ذياب(جانب من احلضورالشيخة فريحة األحمد والسفيرة ديبورا جونز والسفير عبداهلل بشارة خالل احلفل

الحمد: قانون المعاقين الجديد يلبي جميع الشرائح 
توجه سفيرنا لدى جمهورية 
مصر العربية الشقيقة بالتهنئة الى 
السياسية احلكيمة والى  القيادة 
ابناء الش����عب الكويتي مبناسبة 
مرور خمسني عاما على استقالل 
دولتنا احلبيبة الكويت وعشرين 
عاما على التحرير وفي ظل القيادة 
احلكيمة والرعاية املتميزة من قبل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ومبرور 5 أعوام على تولي 
سموه مقاليد احلكم، والى  سمو 
ول����ي عهده األمني الش����يخ نواف 
األحمد وذلك ف����ي ختام مهرجان 
الدولي للمكفوفني، حيث  العطاء 

قال السفير احلمد في كلمته:
لقد جاء قانون املعاقني اجلديد 
)قانون 2010/8( مبكرمة من صاحب 
السمو االمير، حيث جاء ملبيا جميع 
الشرائح وهذا ما نراه مفخرة لنا في 
احملافل الدولية، رافعا اسم الكويت 
عاليا في مجال رعاية األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

إننا نرى أن من واجبنا جتاه 
هذه الفئة الغالية علينا جمعيا ان 
نوفر لها الرعاية والعناية والسعي 
إلى إدماجها مبختلف ش����رائحها 
وأعمارها اجتماعيا، وتنمية مواهب 
املعاقني وتطوي����ر مجال قدراتهم 

وتوفير اإلمكانيات لهم.
واشكر باسمي وباسم الشعب 

الك����رمي جميع أصحاب  الكويتي 
األيادي البيضاء وكل من س����اهم 
في إجناح مهرجان جنوم العطاء 
للمكفوفني الدولي، والذي يسعى 
إلى إبراز اجنازات واكتشاف مهارات 
املكفوف����ني وكيفي����ة تعاملهم في 
حياتهم اليومية وتبادل اخلبرات 
بني إخوانن����ا في جمهورية مصر 

العربية ودولة الكويت في الكثير 
الرياضية والعلمية  من املجاالت 
التي  والثقافية وجمي����ع احلرف 
أتقنته����ا هذه الفئة م����ن املجتمع 
وأبدعت فيها حتى أصبح يضرب 

فيها املثل في القدرة والتحدي.
وس����يبصر العال����م من خالل 
املكفوفني  هذه االنش����طة قدرات 
وتصميمهم وقدرتهم على التحدي 
حيث شاركت نخبة من جميع الدول 
املنافس����ة  العربية لتنمية روح 
والعمل على إظهار كل اإلمكانات 
املتاح����ة لدى املكفوف����ني ليتيح 
لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية 
أن يحيوا حياة طبيعية ومساوية 
حلياة أقرانهم من غير املكفوفني 
ويكون لهم دور في تشكيل وتطوير 
مجتمعاتهم فكريا واجتماعيا وفنيا 
اذا توافرت لهم الفرص التي نادت 
بها املواثيق واالتفاقيات اإلقليمية 
والدولية كافة، وستكون انطالقة 
أول����ى لتوزيع عدد من املصاحف 
اخلاصة باملكفوفني )البرايل( في 
عدة مساجد في جمهورية مصر 
العربية كما سيتم توزيع العصا 
البيضاء اخلاصة باملكفوفني لتنير 
طريقهم بالتعاون مع جمعية عيون 

الكفيف وجامعة الدول العربية.
ومن جانبه اعرب رئيس مجلس 
ادارة »قناة العطاء« ورئيس اللجنة 
العليا املنظم����ة للمهرجان أحمد 
الفارس����ي، عن ضرورة االهتمام 
ب����ذوي االحتياج����ات اخلاص����ة 
واملسنني واأليتام لتغيير املفهوم 
املجتمعي جت����اه قضايا املعاقني 
وحقوقهم عموما، وس����ن قوانني 
جديدة خاصة بهم تتناس����ب مع 
مستجدات العصر، باإلضافة إلى 
حث أصح����اب األعمال على تبني 
النابه����ني من بينه����م لدعمهم في 
املجاالت املختلفة وإش����راكهم في 
دفع عجلة التنمية في مجتمعاتهم 

مساواة بأقرانهم األصحاء. 
ونطال����ب وس����ائل اإلع����الم 
بتخصيص مس����احات لتسليط 
الضوء على هذه الفئات كي تندمج 
في املجتم����ع، ووزارات األوقاف 
العربية بتخصيص خطبة شهرية 

للحديث ع����ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة واملسنني واأليتام وحث 
الناس على دعم املشاريع اخلاصة 
بهؤالء، وان فكرة املهرجان جاءت 
لتجسد هذا املفهوم وهي خطوة 
اولى وستكون هناك انشطة جديدة 

ملبدعني من شرائح متعددة.

إنجازات ومهارات

م����ن جهته، قال مش����رف عام 
املهرج����ان ناصر العي����ار ان هذا 
املهرج����ان »ه����و من اج����ل ابراز 
اجنازات ومهارات املكفوفني وكيفية 
تعاملهم في حياتهم اليومية خاصة 
ان هذه الفئ����ات متلك الكثير من 
االبداعات واملواه����ب«، موضحا 
ان الهدف من ه����ذا املهرجان هو 
»اكتش����اف مواهب وقدرات هذه 
الش����ريحة في مختلف املجاالت 
الرياضية والعلمي����ة والثقافية 
وجميع احلرف التي أتقنتها هذه 
الفئة من املجتم����ع وأبدعت فيها 
حتى اصبح يضرب بها املثل في 

القدرة والتحدي«.
واضاف العيار ان قناة العطاء 
هي التي »سيبصر العالم من خاللها 
قدرات املكفوفني ليصبحوا نبراسا 
في سماء التحدي حيث سيشارك 
نخبة من جمي����ع الدول العربية 
لتنمية روح املنافسة والعمل على 
املتاحة لدى  اظهار كل االمكانات 
املكفوفني ليتيح لألشخاص ذوي 
االعاقة البصرية ان يحيوا حياة 

طبيعية.
ومن جانبه، قال د.عبدالباسط 
عزب � رئيس جمعية عيون الكفيف 
املصرية: يأتي هذا املهرجان إميانا 
من����ا بأهمي����ة دور الكفي����ف في 
املجتمع وكخطوة للتعريف بأن 
مجتمع الكفيف مليء باإلبداعات 
إلى تسليط الضوء  التي حتتاج 

عليها.
وأكد عزب: ان للمهرجان أهدافا 
متعددة من أهمه����ا: تنمية روح 
اإلرادة ورفع الكفاءة إلى مستوى 
االحتراف، وتفعيل بعض القوانني 
الراكدة من احلكومات جتاه الكفيف 

مثل العمل واإلسكان وغيرها.

أكد في كلمته بختام مهرجان نجوم العطاء للمكفوفين ضرورة دمج المعاقين

الخميس: اإلعالم صناعة وليس وسيلة ترفيهية

النقي:بعض الوزراء عبء على الحكومة

باشرت هيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي اس����تعداداتها النطالق 
الدورة الثامنة من أعمال امللتقى 
اإلعالمي العربي في الفترة من 24 
إلى 26 ابريل املقبل حتت شعار 
»اإلعالم وقضايا املجتمع«، والتي 
س����تنطلق حتت رعاية رئيس 
مجلس الوزراء س����مو الش����يخ 

ناصر احملمد.
كما س����يتم إطالق أنش����طة 
ملتقى حوار الش����باب ملدة يوم 
واحد بالتزامن مع انعقاد الدورة 
الثامنة من أعمال امللتقى اإلعالمي 
العرب����ي 24 ابريل املقبل، حيث 

سيتم انعقاده قبل افتتاح امللتقى اإلعالمي العربي 
الثامن.

وسيش���ارك في ملتقى حوار الشباب ما يقارب 
ال� 400 إعالمي ش���اب من مختلف الدول العربية 
من داخل الكويت وخارجها، من اإلعالميني الشباب 
وطلب���ة اإلعالم، هذا إلى جان���ب نخبة كبيرة من 
اإلعالميني املخضرمني ضيوف الدورة الثامنة من 
أعمال امللتقى اإلعالمي العربي، وسيتناول ملتقى 
حوار الشباب ثالثة محاور هامة هي »الشباب وثورة 
املعلومات، ماذا ق���دم اإلعالم العربي؟، وماذا يريد 
الشباب؟« س���يتحدث خاللها اإلعالميون الشباب 
عن أفكارهم وآرائهم وسيتحاورون مع اإلعالميني 

املخضرمني.
وس����يركز امللتقى اإلعالم����ي العربي في دورته 
الثامنة األنظار في حوارات����ه وجدول أعماله على 
املتغيرات األساسية في الوطن العربي ودور اإلعالم 

فيها وأثره في حتريكها.
وقد صرح األم����ني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ماضي اخلميس بأن اإلعالم لم يعد وسيلة 
ترفيهية بل أصبح صناعة مهمة جدا في مجتمعاتنا 
العربية والعالم أجمع، وعليه فقد مت اختيار شعار 

هذه الدورة خلدمة اإلعالم لقضايا 
املجتمع، مشيرا إلى وضوح تعاظم 
دور اإلعالم في األحداث األخيرة 
في كل من مصر وتونس والتي 
أكدت على قوة اإلعالم وقدرته على 
التغيير في املجتمعات العربية.
 وأش����ار اخلميس إلى أنه مت 
وضع جدول األعم����ال اخلاص 
بالدورة الثامنة من أعمال امللتقى 
العربي يعني باإلعالم  اإلعالمي 
واملجتمع على حد سواء، حيث 
سيشهد مناقشة قضايا حيوية 
مرتبطة بواقع املجتمعات العربية 
ودور اإلعالم فيها، حيث ستتنوع 
جلس����ات وندوات وورش عمل الدورة الثامنة بني 
موضوعات إعالمية مختلفة تتعلق بالشأن العربي 

وتتطلع إلى تطويره.
 كما أك����د اخلميس على احت����واء جدول أعمال 
الدورة الثامنة عل����ى العديد من ورش العمل التي 
تتنوع بني اإلعالم الرياضي، اإلعالم الديني واإلعالم 
اإللكتروني، وذلك إليجاد جو أكبر من التفاعل بني 
ضيوف امللتقى واحلضور ولتحقيق أكبر استفادة 

متبادلة ممكنة لكال الطرفني.
وفي إشارة لضيوف امللتقى الثامن أكد اخلميس 
على أن هذه الدورة سوف تشهد حضور ومشاركة 
نخبة من اإلعالميني العرب الذين يتمتعون بخبرات 
كبيرة، هذا باإلضافة إلى كوكبة من املفكرين وأصحاب 
الرأي املعروفني في العالم العربي بل والعالم أجمع، 
وذلك إلضافة نكهة ثقافية إلى العملية اإلعالمية في 
الوطن العربي.  وقد اختارت هيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي اململكة العربية الس����عودية ضيف ش����رف 
امللتقى اإلعالمي العرب����ي الثامن لهذا العام، وذلك 
إللقاء الضوء على املس����يرة اإلعالمية فيها وأبرز 
اإلجنازات اإلعالمية التي حققها اإلعالم السعودي 

حتى اآلن.

طالب رئي����س مركز الكويت 
للدراسات التنموية د.علي النقي 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بضرورة ضخ دماء 
جديدة في التشكيل احلكومي عبر 
اجراء تعديالت وزارية تضفي على 
احلكومة مرونة وانسيابية اكثر 
لتحقيق خطة التنمية، مبينا ان 
بعض الوزراء احلاليني فشلوا في 
مواكبة خطة التنمية بحسب ما 
جاء في التقرير احلكومي االول 
ملتابعة وتقييم اخلطة، فضال عن 
ان وزراء آخرين غير قادرين على 
استيعاب الهدف السامي بتحويل 

الكويت الى مركز مال����ي وجتاري، مما جعل منهم 
عبئا على احلكومة، مشددا على ان يقدم كل وزير 
برنامجه قبل الش����روع ف����ي العمل ليتمكن رئيس 
احلكومة والنواب الذين ميثلون االمة من محاسبته 
على اي تقصير. ولف����ت النقي الى ضرورة وجود 
ناطق رسمي باس����م احلكومة من خارج التشكيل 

احلكومي، مبين����ا وجود فجوة 
كبيرة بني ال����وزراء تالحظ من 
التصريحات  التسابق في  خالل 
� في القضية نفسها � خاصة بني 
الوزراء  وزيري شؤون مجلس 
ومجلس االمة. وب����ني النقي ان 
اس����ناد اكثر من حقيبة وزارية 
للوزير نفسه يشكل عبئا عليه مما 
ساعد على عدم التركيز من قبل 
هؤالء الوزراء، الفتا الى ان معضلة 
دمج الوزارات مشكلة ازلية تتطلب 
توجها لتعديل دستوري لزيادة 
عدد اعض����اء احلكومة بواقع 6 
وزراء على االق����ل، موضحا انه 
ف����ي حال عدم اللجوء الى ذلك التعديل يبقى خيار 
اللجوء ال����ى تفكيك بعض الوزارات وحتويلها الى 
هيئات يرأسها مسؤول بدرجة وزير او وكيل وزارة 
على االقل على غرار تأسيس الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وهيئة الزراعة والثروة السمكية والهيئة 

العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.

انعقاد ملتقى حوار الشباب متزامنًا مع الملتقى اإلعالمي العربي الثامن

ماضي اخلميس

د.علي النقي


