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السفارة المصرية احتفلت بالذكرى الـ 57 لثورة يوليو المجيدة

الحماد: نتمنى االزدهار الدائم والتقدم المستمر للعالقات المصرية ـ الكويتية

املستشار احلماد والسفير املصري والسفير اإليراني وسفير جنوب افريقيا خالل حفل السفارة املصرية

الزميل عدنان الراشد ود.هيلة املكيمي والسفير السوداني يباركون

عبدالعزيز العدساني يقدم التهاني

القنصل محمد األمير واملستشار اإلعالمي معتز أمني وأنور شحاتة والزميل أسامة أبوالسعود

السفيرة األميركية تهنئ بالذكرى الـ 57 لثورة يوليو

املستشارون عبداجلواد كمال وخالد السحار وعبدالوهاب عبدالعليم والقنصل محمد عرفة

املستشار راشد احلماد والسفير املصري طاهر فرحات والقنصل العام السفير أحمد عبدالاله يقطعون كعكة االحتفال

أسامة أبوالسعود
اقامت سفارة جمهورية مصر العربية في البالد حفل استقبال مبناسبة 
اليوم الوطني الذي يوافق العيد الـ 57 لقيام ثورة يوليو املجيدة وذلك 
مساء امس األول بقاعة سلوى بفندق املارينا بحضور جمع من الشيوخ 
والوزراء والديبلوماســــيني وابناء الكنانة في الكويت وأشــــقائهم من 

املواطنني الكويتيني ومختلف اجلنسيات العربية واألجنبية.
وبهذه املناسبة أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
بالعالقات املتينة بني البلدين الشقيقني. وقال في تصريحات للصحافيني 
على هامش احلفل »بهذه املناسبة نهنئ انفسنا ونقدم التهاني والتمنيات 
باستمرار العالقات الطيبة بني مصر والكويت ونتمنى للشعب واحلكومة 
املصرية دوام العز والتوفيق واالزدهار بقيادة الرئيس حســــني مبارك 
كما نتمنى لألمة العربية جميعا والعالقات املصرية الكويتية على وجه 

اخلصوص دوام التميز والرقي.
ومن جانبه قال السفير املصري طاهر فرحات »نحتفي اليوم )أمس 
األول( بثورة مصر املجيدة يــــوم 23 يوليو 1952 والتي أحدثت حتوال 
أساسيا  ـ ليس فقط في تاريخ مصر ولكن ايضا األمة العربية والعالم 
ككل». وتابع الســــفير فرحات »ثورة يوليو كان لها دور وإسهام بارز 
في دعم حركات التحرر في مختلف مناطق العالم النامي وساهمت في 
حترير دول العالم الثالث من براثن االستعمار، والشك ان ثورة يوليو 
كانــــت بداية حتول فعال عامليا، ونحن نحتفل اليوم )أمس األول( بهذه 
الثورة العظيمة نواصل املســــيرة نحو حتقيق اهدافها األخرى املتمثلة 
في دعم التنمية والتطور والتقدم ونأمل ان تشهد مصر والعالم العربي 

ككل مزيدا من التقدم والرقي خالل األعوام القادمة«.
وأردف قائال »نحن ســــعداء بهذا االحتفال وبحضور كبير من أبناء 
اجلاليــــة املصرية في الكويت واخواننــــا الكويتيني الذين نكن لهم كل 
التقدير واالحتــــرام، وبالتأكيد فان العالقــــات املصرية ـ الكويتية هي 
عالقات منوذجية ومتميزة وعميقة متتد الى مئات السنني وتشمل أوجه 
العالقات بني أي بلدين شــــقيقني«. وتابع فرحات قائال »نأمل ان تشهد 
العالقات املصرية ـ الكويتية املزيد من التطور والتقدم ملا فيه مصلحة 

البلدين الشقيقني«.
وبالنسبة لتقدم احلوار العربي ـ العربي وإزالة الكثير من اخلالفات 
بني األشــــقاء العرب بعد املصاحلة التاريخية فــــي قمة الكويت وايضا 
سبب تغيب الرئيس السوري بشار األسد عن حضور قمة عدم االنحياز 
بشرم الشيخ املصرية قبل أيام رد السفير فرحات قائال »الشك ان القمة 
العربية االقتصادية والتي عقدت بالكويت الشقيقة بداية العام احلالي 
كانت نقطة حتول في العالقات العربية وتشهد الساحة العربية حاليا 
املزيد من احلوار واملصاحلة نحو حتقيق املزيد من وحدة الرؤى حتى 
نستطيع ان ننطلق إلى االمام، وبالتالي فان التحديات مازالت موجودة 
ولكن نعمل جميعا إلزالتها بني جميع الدول العربية، فهناك قناعة بأن 
مصيرنا واحد وحتدياتنا واحدة وعلينا ان نعمل جميعا ملا فيه مصلحة 

العرب جميعا«.
وردا على تساؤل عن استضافة مصر للحوار بني الفصائل الفلسطينية 
والســــودانية والصومالية ورئاسة مصر لقمة عدم االنحياز واذا كانت 
عودة قوية للدور املصري في حل قضايا املنطقة أجاب السفير فرحات 
»هذا اســــتمرار للدور املصري املعروف دائما، ويجب أال ننسى ان ثاني 
قمة لعدم االنحياز أقيمت في مصر، وكذلك فان جهود مصر بالنســــبة 
للقضية الفلسطينية واملصاحلة بني األشقاء الفلسطينيني مشهود لها 
وهي جهود مستمرة، ولألسف فان البعض وفي زخم األحداث يتناسى 

اجلهود التي بذلت ويتم تواصلها«.

)أسامة البطراوي(

الشيخ جابر الدعيج متوسطا جمعا من السفراء العرب

وضعنا إستراتيجية ممتدة حتى 2030 لزيادة اإلنتاج إلى 4 ماليين برميل يوميًا وعلينا أن نبدأ استغالل الحقول المشتركة مع العراق من اآلن

العبداهلل: االستجواب حق دستوري ولسنا ضده إذا كان سيحقق المصلحة الوطنية

يجب ان تسير اتســــاقا وتعاونا 
وتنســــيقا مع مجلس األمة، وهذا 
األمر ســــيكون ضمن خطة العمل 
التي ســــتقدمها احلكومة، ونحن 
سنتبرع بتلك املشاريع وسنقول 
للجنة املوازنات ان لدينا مشاريع 
واجبة التنفيذ وســــتحقق عوائد 
ضخمة للبلد من األموال وتوفير 

فرص العمل.
ــة حلل قضية  ــا رؤية احلكوم م
املسرحني من القطاع اخلاص خالل 

الفترة املاضية؟
نحن منزعجون بشــــكل كبير 
بســــبب قيــــام القطــــاع اخلاص 
بتسريح املواطنني الكويتيني وهذا 
األمر سيكون عائقا أمام مشروع 
اخلصخصة، ألنه ســــيكون مثال 
يستخدم حينما نأتي ملناقشة قانون 
اخلصخصة، ونحن كان لدينا وقفة 
مع شركات محطات البترول حيث 
أبدينا مالحظات قاسية جدا عليهم 
خالل جمعيتهم العمومية وهو ما 
كان له نتيجة مباشرة في توقف 
الكويتيني ألنه  تسريح املوظفني 

كان لنا وقفة.
ــاة  مصف ــروعي  ملش ــبة  بالنس

ڤيتنام والصني؟
الطريق  فــــي  كالهما يســــير 

املخطط له والعمل جار فيهما.

مع مجلس األمة وخاصة في إصدار 
التشــــريعات التي ستتفق عليها 
الســــلطتان، وأنا مــــن مؤيدي ان 
يكون ديوان احملاســــبة مشاركا 
في املشــــاريع الكبرى والتي منها 
»مشــــروع الكويت« والذي يضم 
كل حقول النفط الكويتية، ونحن 
نرحب بتواجد ومشــــاركة ديوان 
احملاسبة من البداية، حتى ال نقع 
في محظور »الكي داو« و»املصفاة 

الرابعة«.
ولذلـــك ســـنبدأ بالطريـــق 
الصحيح ونأمل في دور االنعقاد 
القادم الذي سيبدأ يوم 27 أكتوبر 
املقبل ان نتفاهم كسلطتني مبا 
الكويت، ونحن  يحقق مصلحة 

ندعو للتنمية.
ــئلة  ــض النواب وجه لكم أس بع
ــائر التي تكبدتها  برملانية عن اخلس
الكويت جراء إلغاء مشروع املصفاة 

الرابعة، مب تردون على ذلك؟
اكبر خسارة بالطبع هي الفرص 
الوظيفية للكويتيني، فإذا لم نقم 
املتوافرة في  باســــتغالل األموال 
إنشاء العديد من املشاريع التنموية 
لتوفير املزيد من فرص العمل، فمتى 
ستسغل تلك األموال في التنمية؟ 
ولذلك فاألمر لم يعد خيارا أمامنا 
بل لزام علينا، ولكن هذه األمور 

واثباتات تدينه.
النفطي وخاصة  القطاع  موظفو 
في املناطق احلدودية مع السعودية 
ــب  ــف الروات ــن ضع ــتكون م يش
ــازات مقارنة بغيرهم داخل  واالمتي

الكويت، مب تردون على ذلك؟
سألتقي النقابة قريبا وسننظر 
في مطالبهم مــــع انهم يحصلون 
على مميزات مجزية في اجلانبني 

السعودي والكويتي.
ــط  النف ــار  آب ــص  يخ ــا  وفيم

أو العمــــل احلكومي ككل، فإما ان 
»تنهي املوظف من عمله او تخليه«، 
وفقا لألسس والقوانني، فلو جمد 
أي موظف دون مســــوغ قانوني 
وذهب للمحكمة فسيحصل على 
حكم قضائي يعيده الى مكانه، ففي 
هذه احلالة سيكون موقف الوزير 
ضعيفا خاصة في دولة يسودها 
القانون والدميوقراطية. فال يجوز 
ان يطرد أي موظف او مسؤول من 
عمله دون ان تكون هناك مستندات 

ورمبا يعتقد البعض انها مضايقة، 
وأنا ال أقول انها ليست مضايقة 
لنا، ولكنها تأخذ طبعا املزيد من 
اجلهد والوقت للرد عليها مبا يعني 
تفرغ بعض املوظفني للرد عليها 

بدال من أداء عملهم الرسمي.
ــن قرار  ــا أثير ع ــا حقيقة م م
جتميد بعض املسؤولني في القطاع 

النفطي؟
ليس هناك أي قرار أو شــــيء 
اســــمه جتميد في القطاع النفطي 

يحقق تلك املصلحة من خالل تفعيل 
األدوات الدستورية في احملاسبة، 

فما الهدف منه؟!
ــا البعض  ــباب يصفه رمبا ألس

بأنها شخصانية معك؟
واهلل انا ال أحب ان أخوض في 
التفسيرات والنوايا، فاملراقبون 
والناس والصحافة هم من يقررون 
أننا  ويفسرون ذلك، فمشــــكلتنا 

طرف.
ــة وجه لك  ــالل الفترة املاضي خ
ــئلة البرملانية كيف  ــن األس عدد م
نظرمت لها؟ ومتى سيتم الرد عليها؟
ســــنرد على جميع األســــئلة 
البرملانية بالتفصيل الكامل، وليس 

لدينا أي مشكلة في ذلك.
هل تعتقدون ان ردودكم ستكون 

مقنعة بالنسبة للنواب؟
نحن ســــنقدم ردودنا الكاملة 
ويجوز ان البعض لن يقتنع بذلك 
الن هناك أناسا ميشون برأي واحد 
ومهما نتحدث بالبيانات فانهم ال 
يقتنعون بذلك، وبالعكس بالنسبة 
لنا فإنه حينما ترد إلينا أســــئلة 
برملانية فانا شخصيا استفيد منها 
خاصة إذا كانت مدعمة بالبيانات، 
وهي مهمة جدا بالنسبة لي حيث 
انني جديد على القطاع النفطي وكل 
األسئلة التي تأتيني استفيد منها، 

ــبة  ــاذا تقولون مبناس ــة م بداي
احتفاالت مصر بذكرى ثورة يوليو 

املجيدة؟
اليوم نشــــارك مصــــر عيدها 
الوطني وهو أمر يســــعدنا ألننا 
أشقاء وكل منا يشارك اآلخر في 
أفراحــــه وانتصاراته ولذلك كان 
لزاما شــــخصيا ان اشارك في هذا 
اليوم إميانا وترجمة لتلك الروح 
األخوية بني البلدين خاصة مصر 
ألنها معقل العروبة وبيت العرب 
ومقر اجلامعــــة العربية والكثير 
من املؤسسات املهمة، لذلك يجب 
علينا املشاركة في أفراح الشقيقة 
الكبرى مصر املتعددة وفي مقدمتها 
الوطني واالحتفال بذكرى  العيد 

ثورة 23 يوليو.
بعض  ــد  لتهدي ــرون  تنظ كيف 
النواب بتقدمي عدد من االستجوابات 

مع بداية دور االنعقاد املقبل؟
أوال االستجواب حق دستوري 
لــــكل نائــــب، وســــبق ان قــــدم 
استجواب بعد تشكيل احلكومة 
بأســــبوع واحد فقط وفشل هذا 
ـ  االســــتجواب، وبطبيعة احلال 
وكردة فعلـ  ســــيقدم استجواب، 
وستكثر االستجوابات، نحن لسنا 
ضد االستجواب إذا كان سيحقق 
املصلحة الوطنيــــة، ولكن إذا لم 

أسامة أبوالسعود

شـــدد وزير النفط ووزير االعالم الشـيخ احمد العبداهلل على ان االستجواب حق 

دستـــوري لكـل نائب فــي مجلــس االمــة، مضــيفا »نحن لســنا ضد االستجواب 

اذا كان سـيحــقق املصلحة الوطنية«، وكشف العبداهلل في تصريحات للصحافيني على 

هامش مشاركته في احتفاالت السفارة املصــرية بعــيدها الوطــني وذكرـى ثورة يوليو 

»ان وزارة النـفط وضـعت إسـتراتيـجية حتـى عام 2030 لزيادة انتاج النفط الى 4 ماليني 

برميل يوميا«، مشددا على ضرورة بدء استغالل احلقول املشتركة مع العراق من اآلن، موضحا 

ان التأخير يعني خسارة كبيرة للكويت نظرا الن العراق بدأ من اآلن هذا املشروع.

وقال العبداهلل »انا من مؤيدي ان يكون ديوان احملاسبة مشاركا في املشاريع الكبرى 

ومنها »مشـروع الكويت«، الذي يضم تطوير واسـتغالل كل حقول النفط الكويتية ونرحب 

بتواجد ومشـاركة ديوان احملاسـبة من البداية حتى ال نقع في محظور »الداو« واملصفاة 

الرابعة«، والى تفاصيل التصريحات:

املشتركة بني العراق والكويت كيف 
سيتم استغالل تلك اآلبار؟

هذا يتعلق فيما يسمى بالسابق 
»كويت Project « واليوم موازنات 
الكويت تكبر وكذلك تزايد كبير في 
معدالت استهالك الطاقة الكهربائية، 
ومبا ان انتاجنا ال ينمو بنســــبة 
معينة فان معدالت الطاقة املستهلكة 
محليا تســــتهلك جزءا كبيرا من 
صادراتنا، وبالتالي فكيف سيتم 

متويل ميزانية الدولة؟
ولهذا فان لدينا اســــتراتيجية 
2030 مبدئيــــا وضعنا لها حجم 
إنتــــاج يقدر بـــــ 4 ماليني برميل 
يوميا، وليس هناك شــــك في ان 
دول العالــــم تســــتفيد حاليا من 
خبرات الشركات األجنبية ونحن 
بحاجة لهاـ  والعراق بدأ اآلن بهذه 
اخلطوات ـ وعلينا نحن أيضا ان 
نبدأ الستغالل احلقول املشتركة الن 
االنتظار معناه ان العراق سيحصل 
على كل الكمية من احلقول املشتركة 
وحينما سيأتي دورنا فان النفط 

سينضب.
ولهــــذا فنحن البــــد علينا ان 
نســــتعجل في قرارنا باستغالل 
تلك احلقول، ولن يصدر بالطبع 
أي قرار مبنأى عن مجلس األمة ـ 
فنحن سنقوم بهذا األمر بالتنسيق 

)أسامة البطراوي(الشيخ احمد العبداهلل متحدثا للصحافيني على هامش احتفال السفارة املصرية


