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Al-Anbaa Sunday 19th July 2009 - No 11967 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 26 من رجب 1430 ـ 19 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 ولنا رأي

 توصيات ندوة «األنباء» 
  «النفط شريان الحياة  في الكويت 

  وآثار المعوقات السياسية لتطويره» 

 ولـيد الحشـاش: أبرز عوامل تطوير 
القطاع النفطي هـي التأهيل وزيادة 
المشـاريع  بطرح  والجـرأة  المهنية 
وفتح القنوات بين مؤسسـة البترول 
رؤية  وتكوين  التشـريعية  والسـلطة 
النفطية  القيـادات  بيـن  مشـتركة 

 سـهيل بوقريص: المطلوب خلق 
القطاع  قيـادات  بين  الثقة  أجواء 
وتهيئـة البنيـة التحتيـة للقطاع 
الخـاص لتشـجيع روح المبادرة 
النفطيـة  بالمشـاريع  واإلبـداع 

النفطـي  القطـاع  الحرمـي:   كامـل 
يحتاج لرؤية جديـدة والعمل على بناء 
شراكات إسـتراتيجية حقيقية عالميا 
وتوطين تقنيـات حديثة لها القدرة 
علـى البناء والتطويـر ص٣٢- ٣٤ 

 وليد احلشاش 

 سهيل بوقريص 

 كامل احلرمي 

فصـل  يجـب  بوخضـور:   حجـاج 
التــداخـل في المســؤوليات 
وتفعيـل مبـدأ الشـفافية والعمل 
الخاصـة  األفـكار  تسـويق  علـى 
وتشـجيع  النفطيـة  بالمشـاريع 
التشغيلية  الكفاءة  ورفع   حجاج بوخضور االستثمار 

 العالمة السيد  محمد حسين فضل اهللا في حديث خاص  لـ «األنباء»:

 العالمة السيد محمد حسني فضل اهللا 

تـستعـرض   «األنبــاء» 
مقترحات النواب المقدمة 
العتماد  األمة  مجلس  إلى 
الدائرة الواحدة  ص ٨ و٩ 

 نقل ٢٦٨ موظفًا وموظفة 
المحافظات  بلديات  من 
المسـتوردة»  و«األغذية 
لمواقع عمل جديدة ص١٠

 «إنفلونـزا الـكالب» ترعب 
من  ومخـاوف  أميركا 
ص٤٢  لإلنسـان  انتقالها 

 ننصــح الكـويـتييـن بتـجنيـب 
بلدهم معاناة العصــبية والمذهبية 
والمحافظة على هـذا البلد الصغيـر 

الذي عانى في تاريخه الكثير 

 انتخابات الكويت جعلتها تتقدم على دول 
الخليـج ونقدر نجاح المـرأة لقدرتها على 
تحمـل مسـؤولية وطنها تمامـًا كالرجل
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 «المالية» للجهات الحكومية: اضبطوا المصروفات ألدنى حّد
 شددت في تعميم بخصوص ميزانية ٢٠١٠ ـ ٢٠١١ على أن تشمل ميزانيات كل الجهات المشاريع الخاصة بها والواردة بالخطة اإلنمائية وبرنامج عمل الحكومة

 التراشق الطائفي لمصلحة َمن ؟!
 لم تكد متضي دقائق امس على تصريح وزيرة التربية ووزيرة  

التعليم العالي د.موضي احلمود لقناة العربية بشأن احتمالية تعديل 
بعض املناهج الدراسية بناء على طلب من بعض النواب الشيعة 
حتى غرقت البالد في سيل من التصريحات النيابية والتصريحات 
النيابية املضادة التي حتولت الى ما يشبه السجال الطائفي املقيت، 

لتعيش البالد أجواء مسمومة ال تصب في مصلحة احد.
  من السهل جدا استغالل قضية من هذا النوع اعالميا وسياسيا، 
واللعب على مشاعر املواطن العادي الذي ال ناقة له وال جمل فيما 
يدور، وال مشــــكلة لديه اذا كان ســــنيا مع جاره الشيعي أو كان 
شــــيعيا مع جاره السني، ولذلك ســــتمتنع «األنباء» عن نشر ما 
دار من تصريحات من الطرفني باستثناء ما سيصدر عن اللجان 

الفنية في هذا املوضوع.
  ان ما يحصل غير مقبول الكثر من اعتبار، اولها: ان املوضوع 
هو « فني» بحت، وليس سياسيا وال يجوز ان يكون كذلك او ان 
يقرره وزير او نائب، وثانيها: ان املكان االنسب لطرح قضية من 
هذا النوع ليس بالتأكيد وســــائل االعالم، وامنا اللجان املختصة 

سواء في وزارة التربية او في مجلس االمة.
  آن األوان لتكون الكويت ومصلحتها اهم من اي مصالح اخرى، 
وان تكــــون الوحدة الوطنية ومراعاتها فوق اي اعتبار آخر مهما 

كانت قيمته املعنوية او املادية.
  ولعلها مناســــبة لنجدد السؤال عن النخب السياسية الفاعلة 
ودورها في معاجلة قضايــــا من هذا النوع، ولنتذكر ونتعظ من 
جتــــارب اآلخرين ممن بدأت حروبهم بــــكالم طائفي ومذهبي ثم 

غرقوا في بحور الفتنة الطائفية وآثارها املدمرة.
   نحمد اهللا على نعمته بأن الكويت ال تزال بألف خير رغم ان 
األعاصير الطائفية تضرب املنطقة، ولكن ما يجري يجعلنا نتساءل: 
ملاذا نشــــهد اليوم هذا «النفس» الغريب عن شعبنا بكل اطيافه؟! 
فالكويتيون جبلوا على التســــامح والتعايش واحلوار واالخوة 
والتالحم في اوقات الشدائد، فهل نضحي بكل هذا من اجل خالف 
فقهي تنقسم حوله وجهات النظر حتى في الطائفة الواحدة واملذهب 
الواحد؟! وهل ستكون ردة الفعل التي شهدناها هي النموذج املتبع 
حلل اي خالف من هذا النوع ميكن ان يتعرض اي بلد للعشرات 
منه؟ وهل هذه هي الرسالة التي نعّلــمها الطفالنا الذين يدرسون 
املناهج املذكورة اليوم، بأن نكرس في اذهانهم ان املجتمع الكويتي 
فريقان؟ كال، ان الكويت واحدة وشعبها واحد موحد وكذلك سيبقى 
في ظل قيادته السياســــية احلكيمة، ولذلك ندعو لوقف التراشق 
الذي شهدناه باالمس ملصلحة اجلميع وملصلحة بلدنا، ولنتذكر 

دائما ان النار ميكن ان تندلع من «مستصغر الشرر».
  حفظ اهللا الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه. 

 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
املالية    طالــــب وزيــــر 
الشــــمالي كافة  مصطفى 
الهيئات واجلهات احلكومية 
العام  اإلنفــــاق  بترشــــيد 
الى  وضبــــط املصروفات 
أدنى حد ممكن دومنا إخالل 
بقدرة اجلهات احلكومية 
على تنفيذ برامجها وأهدافها 
وأداء أعمالهــــا بالكفــــاءة 

املطلوبة.
  جاء ذلك في تعميم صادر 
املالية بشــــأن  عن وزارة 
تــــقديــــرات  إعــــــــــداد 
الــجهــــات  مــيزانيـــــــات 
والتعليمات  احلكوميــــة 
اتباعهــــا  التــــي ينبغــــي 
للسنة املالية ٢٠١٠ ـ ٢٠١١. 
   وأوضح الوزير الشمالي  
ان األسس والتوجهات املالية 
واالقتصادية احلالية تتمثل 
الرئيســــية  في اخلطوط 
التالية: االســــتــمرار في 
تفعيل مبدأ توحيد وظائف 
امليزانية في وزارة املالية 
والعمل على إعداد ميزانية 
تنمـوية حتقق متطلبات 
املواطنني بجميع اخلدمات 
الــعامــــة مع التركيز على 
الصحة والتعليم واألمن، 
والعــمل على إصالح الهيكل 
االقتصادي وتنمية اإليرادات 
غير النفطية وتنــشــــيط 
االقتصــــاد، وضــــــرورة 
العمل على شــمول مشروع 
ميـزانية كل جهة حـــكومية 
املشــــاريع اخلاصــــــة بها 
والواردة باخلطة اإلمنائية 
للدولــــة وبرنامــــج عمل 

احلكومة. 
  (نص التعميم ص١١) 

 صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز في استقبال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

 صاحب السمو زار 
ولي العهد السعودي 

في أغادير

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه مع األمير سلطان ويبدو صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز والشيخ مشعل األحمد 

 العيفان سفيرًا للرياض في دمشق
  بعد ١٥ شهراً من خلو المنصب  

 الرياضـ  يو.بي.آي: بعد نحو خمسة عشر شهرا من خلو املنصب، 
أعلنت اململكة العربية الســـعودية امس عن تعيني سفير جديد لها 
لدى ســـورية وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية (واس) ان 
اململكة عينت الســـفير عبداهللا بن عبدالعزيز بن عبداهللا العيفان 
سفيرا جديدا لها لدى سورية بعدما أدى القسم أمام خادم احلرمني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز في قصره بجدة أمس ضمن مجموعة من 

السفراء املعينني لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. 

 فيما يجسد العالقات املتينة بني الكويت واململكة العربية السعودية وصل 
صاحب السمو األمير الشـــيخ صباح االحمد امس الى مدينة اغادير املغربية، 
حيث قام سموه يرافقه الشـــيخ مشعل االحمد والوفد املرافق بزيارة الى ولي 
العهد الســـعودي صاحب السمو امللكي االمير سلطان بن عبدالعزيز، بحضور 
صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. ثم غادر 

 التفاصيل ص ٣ سموه والوفد املرافق متوجها إلى نيويورك في زيارة خاصة.

 إيران: خطبة 
رفسنجاني أثارت 
استياء المحافظين

 طهــــران ـ رويتــــرز: أثارت 
خطبــــة اجلمعــــة التــــي ألقاها 
الرئيس اإليراني األســــبق أكبر 
هاشــــمي رفســــنجاني استياء 
احملافظني، اذ قال رئيس حترير 
صحيفة «كيهان» حسني شريعة 
مــــداري ان رفســــنجاني «أيــــد 
بصراحة اخلارجـــــــني علـــى 
فـــــــي إشــــارة  القـــــانــــون» 
واضحة إلى أنصار املرشــــــــح 
اخلاســــر النتـخابات الرئاســة 
مير حسني موسوي الذين واصلوا 
حتدي حظر املظاهرات.  من جهة 
أخرى، أظهــــر الرئيس اجلديد 
لهيئة الطاقة الذرية االيرانية علي 
اكبر صاحلي انفتاحا على الغرب 
إلنهاء اخلالف حول برنامج بالده 
النووي، وقال صاحلي في أول 
تصريح رسمي له منذ تعيينه: 
«نأمل بدال من العداءات أن يجري 
بذل املزيد من اجلهد لكسب الثقة 
القضية  املتبادلة حتــــى تغلق 

املفتوحة منذ ٦ سنوات».
 التفاصيل ص٣٩  

 ص٤١ 


