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Al-Anbaa Wednesday 28th October 2009 - No 12068 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 9 من ذي القعدة 1430 ـ 28 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

صاحب السمو دعا في افتتاح دور االنعقاد الثاني للمجلس إلى تعاون السلطتين وتكريس دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الوحدة الوطنية

األمير: أبوابي مفتوحة كوالد للجميع
الكويت مؤمنة بالديموقراطية وال ُتفّرق بين أبنائها

على الحكومة تنفيذ برنامج عملها وعلى المجلس النأي بممارس�اته عن أي انحراف

الهاجري فاز ب� »أمانة السر« والحويلة ب� »مراقب المجلس«.. و»الظواهر السلبية« عادت لإلسالميين

مس�ؤولية الحفاظ على ثروات الوطن ليست حكرًا على سلطة أو فرد
على اإلعالم أن يبقى أداة حضارية للداخل 
والخ�ارج .. وحرية التعبير مكفولة لكنها ال تعطي 
الحق بالتجريح واستباحة الخصوصيات وتفصيل 
القضايا على إيقاع طائفي أو قبلي أو فئوي انتقائي

أدعوكم لتكريس دولة القانون والمؤسسات 
بمقومات عصرية بما يعزز هيبتها ويصون سيادتها 
ويحف�ظ كرام�ة العاملي�ن فيها ويجس�د كفاءة 
ونزاه�ة القضاء الكويتي واس�تقالليته وأن تتضافر 
كافة األجهزة المعنية على حفظ النظام وترسيخ 
العدال�ة وتالفي أوج�ه القصور في التش�ريعات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يحيي أعضاء السلطتني وضيوف االحتفال بافتتاح دور االنعقاد الثاني ملجلس األمة ويبدو الرئيس جاسم اخلرافي 

ولنا رأي

والد الجميع
بعد تشّنجات وأزمات املرحلة املاضية وصعوباتها 
التي كان لها األثر السلبي الكبير على الكويت وأهلها 
ماديا ومعنويا، نتيجة للصراعات واملش���احنات 
السياسية وآثارها السلبية، جاء اخلطاب السامي 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أمس 
ليدعو اجلميع الى ضرورة فتح صفحة جديدة على 
أرضية مشتركة فيها مصلحة الكل وعناوينها الوحدة 
الوطنية واحلرية اإلعالمية املس���ؤولة وتكريس 
دولة القانون واملؤسسات واحترام الدستور كسقف 
للممارس���ات السياس���ية التي يجب أال حتيد عن 
القوانني واللوائح وعن وجهتها األساس���ية وهي 

حتقيق املصلحة العامة.
لقد مّن اهلل على الكويت بنعم كثيرة مبا فيها 
الدميوقراطية والتقارب بني احلاكم واحملكوم الذي 
يستدل عليه بوضوح من »اللغة األبوية« للخطاب 
السامي، فسموه يسلط الضوء على األخطاء الكبيرة 
ف���ي واقعنا، مؤكدا ض���رورة تصحيحها ورفضه 
جلنوح أي سلطة، خاصة أن حماية مقدرات البلد 
هي مسؤولية اجلميع، وباملقابل يؤكد سموه أنه والد 

اجلميع في الكويت التي ال تفرق بني أبنائها.
لق���د بات واضحا ان البلد اليوم أمام احتمالني: 
إما استمرار الشحن والتجاذب وإضاعة الوقت مبا 
يعزز بيئ���ة التفرقة وعوامل التراجع، وهو ما لن 
يكون مقبوال او مسموحا به وقد يدفع الى خيارات 
سياسية صعبة ومؤملة ال يتمناها أحد، وإما العودة 
إلى الضمير وروح الكويت األصيلة عبر األخذ بدعوة 
صاحب السمو وارشاداته احلكيمة وهو ما نتمناه 

ويتمناه كل مواطن محب لبلده وحريص عليه.

حسين الرمضان � ماضي الهاجري -  موسى أبوطفرة -  سامح عبدالحفيظ
تفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد أمس بافتت���اح دور االنعقاد الثاني من 
الفصل التشريعي ال� 13، وأكد سموه في النطق 
السامي باملناسبة أن أبوابه مفتوحة كوالد للجميع 
داعيا الى تكريس دولة القانون واملؤسس���ات 
مبقوم���ات عصرية، مبا يعزز هيبتها ويصون 
سيادتها ويحفظ كرامة العاملني فيها ويجسد 
كفاءة ونزاهة القضاء الكويتي واستقالليته وأن 
تتضافر جمي���ع األجهزة املعنية حلفظ النظام 
وترسيخ العدالة وفق نهج قوامه سيادة القانون 
وتطبيقه على اجلميع. وشدد سموه على أهمية 
الوحدة الوطنية وعلى أن الكويت ال تفرق بني 

أبنائها.
ودعا سموه السلطتني إلى التعاون موجها 

رسائل إلى كلتيهما قائال سموه: ال شك في ان هناك 
جهدا كبيرا قد بذلته احلكومة في اعداد برنامج 
عملها للمرحلة املقبلة وقد يكون هناك اختالف 
حول ما جاء به من مضامني ولكن املصلحة تدعو 
ألن يتعامل مجلس األمة مع مقتضيات برنامج 
العمل على نحو ايجابي وموضوعي. وأضاف 
سموه: وإذا كانت احلكومة مسؤولة عن تنفيذ 
برنامجها ومشروعاتها وأعمالها وتطبيق القوانني 
وهي موضع املتابعة واملراقبة واملس���اءلة فإن 
على املجلس تقع مس���ؤولية ضبط ممارساته 
وأعماله والنأي بها عن أي انحراف وأن يباشر 
تفعيل الئحته وأدواته مبا يكفل ان تكون جميع 
ممارساته منضبطة بأحكام الدستور والقانون 
ومحقق���ة للصالح العام.  وتطرق س���موه إلى 
وسائل اإلعالم قائال: إن اإلعالم بوسائله املرئية 

واملس���موعة واملقروءة يبقى األداة احلضارية 
للداخل واخلارج، واذا كانت حرية التعبير مكفولة 
للجميع فإن ذل���ك ال يعطي احلق ألحد ايا كان 
في ان يس���يء الى الغير بالتجريح واستباحة 
اخلصوصيات وتفصيل القضايا املطروحة على 
ايقاع طائفي او قبلي او فئوي انتقائي ينال من 
ثوابتنا الوطنية الراسخة وعليه ان يكون منارة 
للحرية املسؤولة ومساندا للجهود االصالحية 

مبا يجسد دوره املأمول واملنشود.
وأكد صاحب السمو ان الكويت املعتزة بأهلها 
والثرية بثوابتها املؤمنة بالدميوقراطية واملنفتحة 
على مكونات العص���ر احلديث صاحبة األيادي 
البيضاء واملواقف اإلنسانية واحلضارية املشهودة 
في العالم أجمع هي في عيون ابنائها دائما وهي 

اوال وفوق كل اعتبار وستبقى كذلك.

طالل العيار.. الغائب الحاضر
ن صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في مستهل  أبَّ
النطق السامي أمس نائب رئيس مجلس األمة ووزير الكهرباء 
واملاء والشؤون األس���بق الراحل طالل العيار. وأشاد سموه 
مبناقب الفقيد ومبا حتلى به من روح وطنية عالية وما عرف 
عنه من دماثة خلق وتواضع جم، مستذكرا سموه بكل تقدير 
ما قدمه العيار لوطنه من خدمات مش���هودة وتفان كبير في 
خدمة الوطن، كما أّبن كل من رئيس مجلس األمة وسمو رئيس 
الوزراء في كلمتيهما املنفصلتني خالل اجللسة الراحل العيار 

فكان رحمه اهلل رغم غيابه عن عاملنا حاضرا أمس.

الخطاب األميري دعا الحكومة للعمل الدؤوب لتنفيذ برنامج عملها والمجلس لتوفير مقومات االستقرار والهدوء

الخرافي: لتتوقف الصراعات الهامشية والخطابات االنتخابية

حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
»املرحلة اجلديدة« كانت االرض املشتركة التي انطلق 
منها رئيسا السلطتني حملاولة طي صفحة املاضي املريرة 

والتي غاب عنها االجناز وزاد فيها التوتر. 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ألقى بعدة اسئلة 
ح���ول تلك املرحلة قائال: »الى مت���ى تبقى اولوياتنا 
مؤجلة؟ والى متى تبقى سواعد البناء مكبلة وارادة 
التقدم معطلة؟ اما حان الوقت ان نتوقف عن الصراعات 
الهامش���ية ويتوقف جلد الذات واملبالغة واخلطابات 
االنتخابية؟ ملاذا ال نتفق على االصالح منهجا والتنمية 
هدفا واالداء الفعال للسلطتني اسلوبا والتعاون بينهما 
منطلقا؟ والتباين ف���ي الرأي نتجاوزه باالتفاق على 
االولويات«، اما س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد فانطلق ايضا من ضرورة »جتاوز سلبيات 
التجربة السابقة مبا ش���هدت من هبوط في اخلطاب 

السياس���ي وتش���ويه للنهج الدميوقراطي في العمل 
البرملاني، باستنفاد االدوات الدستورية، ومبا ال يتفق 
واحكام الدس���تور، فكانت النتيج���ة فقدان الثقة بني 
الس���لطتني، مؤكدا ان »احلكومة مدعوة للعمل اجلاد 
والدؤوب لتنفيذ برنام���ج عملها، كذلك مجلس االمة 
مطالب بتوفير مقومات االستقرار والهدوء واحلكمة 

لتحقيق االجناز املشهود«.
وفي انتخابات مناصب املجلس فاز النائب دليهي 
الهاجري مبنصب امني سر املجلس ب� 38 صوتا مقابل 
26 صوت���ا للنائب عدنان عبدالصمد، كما متت تزكية 
النائب د.محمد احلويلة ملنصب مراقب املجلس، فيما 

عادت جلنة الظواهر السلبية لالسالميني. 
ه���ذا وع��قدت اكث���ر من جلن���ة برملاني���ة امس 
اجتماعات على هامش جلسة االفتتاح وزكت رؤساءها 

ومقرريها.

»المتحدون«  فّككت  »المستقلة« 
واعتلت عرش »الحق�وق«  ص 6

ف�وزي المجدلي:   ل�وال 
دعم  قان�ون  ص�دور 
عدد  لبل�غ  العمال�ة  
المتعّطلين حاليا  أكثر 
م�ن 60000 مواطن  

ال�دعيج:  عب��دالرحمن 
اإلس�المي  بالنظام  االلتزام 
ناجح�ة  إدارة  ووج�ود 
كفيالن بح�ل األزمة المالية
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التفاصيل ص8

التفاصيل ص8 - 12

رحلة نجاح
بدء  تشغيل مجّمع العطريات 

وإنتاج »البارازلين«  للمرة األولى بالكويت 
زكي عثمان

علمت »األنب���اء« من مصادر نفطية 
مسؤولة ان شركة صناعة الكيماويات 
البترولية قد بدأت رسميا امس تشغيل 
مجم���ع العطريات اجلدي���د اململوك لها 
بنسبة 40% ولشركة البترول الوطنية 
القرين لصناعة  بنسبة 40% وش���ركة 

البتروكيماويات بنسبة %20. 
وقالت املصادر ان مصفاة ميناء عبداهلل 
قد قامت بضخ مادة »النافثا« وهي املادة 

الرئيسية لعمل املجمع.
 وذكرت املصادر ان املجمع سيبدأ خالل 
ايام قليلة في انتاج مادة البارازلني وذلك 

للمرة األولى في تاريخ الكويت. 
وقد بلغت تكلفة املجمع نحو 2 مليار 

التفاصيل ص41دوالر.

»ماكو مرة ثانية« !
ي  بعد ف��وز النائب دليه��ي الهاجر
مبنصب أمني سر املجلس ب� 38 صوتا 
ن عبدالصمد،  مقابل 26 للنائ��ب عدنا
ي اش��كر كل من منحني  ل الهاجر ق��ا
ن شال اهلل يوفق اجلميع املرة  ثقته وا

املقبلة.
فعل��ق النائب مس��لم البراك قائال: 

»اعتقد ماكو مرة ثانية«.

»ن.ع« العي�ون  حري�ق  ف�ي  المته�م�ة 
 انهارت أمام »الجناي�ات«.. وأنكرت   ص7


