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دشتي: الكويت تمّر بمرحلة »انتقالية« والمطلوب تعزيز دور المواطنة المتساوية
خالل محاضرة نظمتها الجمعية االقتصادية بعنوان »معالم االقتصاد الكويتي وتعزيز المواطنة«

الحمود: زيادة جرعات األنشطة االقتصادية لتثقيف الشعب ومساعدة متخذي القرار على اتخاذ القرار السليم
المطوع: الكثيرون تخلوا عن دورهم في تطوير المجتمع والبد أن نسير وفق إستراتيجية حديثة لتطوير المواطنة

)سعود سالم(من اليمني د.عبدالرحمن احلمود ود.روال دشتي وعامر التميمي ود.ندى املطوع

..ودرع أخرى للدكتورة ندى املطوع درع تكرميية للدكتورة روال دشتي من الشيخة هدى الصباح

جانب من احلضور خالل اللقاء مها مال حسني متوسطة سارة أكبر وحسنية هاشم 

..وتكرمي لعامر التميمي

هدفني األول علينا جميعا مراقبة 
احلكومة في عملية تنفيذ اخلطة 
في جدول زمن���ي معني والثاني 
أن تكون هناك معلومات دقيقة 
وقادرة لتحديد الوضع االقتصادي 

الكويتي بشكل دقيق.
وأوضح أن االقتصاد الكويتي 
الذي حدد كلفة اخلطة بقيمة 37 
مليار دينار البد أن نعرف انه ال 
ميكن إجراء وتطبيق هذه اخلطة 
املناس���بة  قبل تهيئة األرضية 
لتحقيق هذه اخلطة، وعلينا أن 
ندرس العيوب واملميزات في هذه 
اخلطة، فاملميزات فيها أن الكويت 
متلك اإلمكانيات املادية الالزمة 
لتنفيذ ه���ذه اخلطة عن طريق 
املوج���ودات املالي���ة من مصدر 
الدخل األول وه���و النفط، وأما 
السلبيات في الكويت فإنها توقفت 
حركة اإلنشاء والتعمير وتنفيذ 
اخلطط، والثاني هي أن احلكومة 
مسيطرة سيطرة كاملة على جميع 
عناص���ر االقتصاد ونحن ليس 
لدينا منهجية اقتصادية واضحة، 
فاحلكومة متلك بالكامل القطاع 
النفطي، وثانيا أن أكثر من %85 
من املواطنني هم موظفون لديها، 
واحلكومة متلك ما نسبته %95 
من أراضي الكويت، وهي متلك 
أراضي زراعية شاسعة، وجميع 
املرافق مملوكة للحكومة، وهذه 
كلها سمات املجتمع الشمولي، 
الفساد  وأيضا تفش���ي ظاهرة 
وعدم تنفيذ املشاريع التنموية 
فأنا س���معت عن تنفيذ مدينة 
جابر اجلامعية في عام تخرجي 
من جامعة الكويت في عام 1971 
ولآلن لم يت���م تنفيذها، وأيضا 
ستاد جابر الذي اكتشف مؤخرا 

ان األرضية غير صاحلة.

مطالب لتعزيز المواطنة

ح���دد رئيس مجل���س إدارة 
العق���اري  ش���ركة املس���تثمر 
عبدالرحمن احلم���ود عددا من 
املواطنة أهمها  املطالب لتعزيز 
تكثيف برامج التوعية من قبل 
احلكومة ومؤسس���ات املجتمع 
املدني الداعية إل���ى نبذ الفرقة 
كل  ومجابه���ة  واالخت���الف، 
التي تضعف املواطن  املشاريع 
وتعزز احلصول علي امتيازات 
مالية على حساب الوطن، وبث 
روح االلتزام بالقضايا الوطنية 
واحترام القانون والبدء بجدية 
لفرض ضريبة الدخل ليس حلاجة 
الدولة لهذه الضرائب بل جلعل 

املواطن شريكا في االنفاق.

أحمد مغربي
قال���ت عضو مجل���س األمة 
ورئيس اللجنة االقتصادية في 
مجلس األمة النائبة د. روال دشتي 
ان الكويت مت���ر حاليا مبرحله 
انتقالي���ة بالبناء والتي تتطلب 
من اجلميع تعزيز دور املواطنة 
املتس���اوية والتي يفترض من 
احلكومة ان تعدل وترسخ مفهوم 
املواطن���ة بني اجلمي���ع، مؤكدة 
ان الدول���ة ال تقوم بواجبها في 
موضوع املواطنة كما ينبغي على 
الرغم من انها املصدر الرئيسي 

للتوظيف.
حديث دش���تي ج���اء خالل 
احملاضرة التي نظمتها اجلمعية 
االقتصادية وكانت بعنوان »معالم 
الكويت���ي وتعزيز  االقتص���اد 
املواطن���ة« بحض���ور أس���تاذة 
العلوم السياس���ة ف���ي جامعة 
الكويت د.ندى سليمان املطوع 
ورئي���س مجلس إدارة ش���ركة 
العقاري عبدالرحمن  املستثمر 
احلمود وعامر التميمي الذي أدار 

الندوة.
وأوضحت دشتي ان مسألة 
املواطنة املتس���اوية لألسف لم 
تعد موجودة في مجتمعنا، وهذا 
الشعور بدأ يتالشى تدريجيا بني 
املواطنني الذين يعتقد غالبيتهم 
أن املواطنة احلقيقية لألس���ف 
ليس���ت متواجدة ألن الدولة لم 
متنح املواطن حقوقه املنشودة 

في مسألة تكافؤ الفرص.
وأضافت دشتي قائلة: »البد 
أن نذك���ر انه ال توجد عدالة في 
توزيع الدخل، وإذا كنا نريد ان 
نقارن من خالل التاريخ الكويتي 
فسنرى فرقا واسعا جدا ما بني 
حقبات اخلمسينيات واحلقبة 
احلالية، ألن احلكومة كانت في 
الزمن املاضي تعمل بشكل كبير 
على تعزيز الطبقة الوسطى وذلك 
من خالل سياسات مختلفة أتت 
فيها لترسيخ هذه املسألة وهي 
عمليات التعليم املجانية وتثقيف 
املجتمع والرعاية الصحية املجانية 
وتوفير املساكن والتوظيف وخلق 
البني���ة التحتية للمواطنني من 
خالل االستفادة من توزيع الدخل 
على املواطنني من املورد الرئيسي 

للبلد وهو النفط«.

اختالف الرؤية

واشارت الى أنه بعد التحرير 
اختلفت الرؤية وبدأ أفراد املجتمع 
يشعرون بأن العدالة واملساواة في 
الكويت في انحسار لذلك الكويت 

باملسؤولية واحلق في املشاركة 
في آن واح���د، وبالتالي حرص 
املواطن على السعي لإلنتاجية 
في مجال العمل لتعزيز كفاءته 

وكفاءة تلك املؤسسات.
وقالت ان املجال أصبح جاذبا 
للكتابة عن الفكر االس����تراتيجي 
الداعم ملشاريع تطوير االقتصاد، 
خاص����ة ان الكويت متتلك جميع 
النمو االقتصادي، حتى  مقومات 
في مجال التميز التكنولوجي لدينا 
مهارات شبابية ضمن طلبة اجلامعة 
املادية، متسائلة ملاذا  واإلمكانات 
ال نتخذ من هذا التفوق أساس����ا 
للتنافسية وجذب مشاريع التصنيع 
والتجميع، هل سيطرت علينا ثقافة 
االستهالك؟ هل تفكيرنا يدور في 

فلك ثقافة االستهالك؟

تثقيف المجتمع

من جهته طالب رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة املستثمر العقاري 
عبدالرحمن احلمود بزيادة جرعات 
األنش���طة االقتصادية لتثقيف 
عامة الشعب الكويتي وملساعدة 
متخذي القرار واملسؤولني التخاذ 
القرار الس���ليم، ونحن نتأكد ان 
غدا أفضل من اليوم فنحن منلك 
أفضل اإلمكانيات، وأريد أن أتطرق 
للتعقيب على املوافقة في املداولة 
األولى على اخلطة اخلمسية التي 
نرحب بها وعلين���ا أن نقف مع 
اخلطة وندعمها جيدا وذلك لتحقيق 

طريق هذه اخلطة، وانا من جهتي 
أخطط لتنظيف املنطقة احلرة 
من شوائب النفط والتي تتضح 
من خ���الل البحي���رات النفطية 
املتناثر هنا وهناك. وبينت انه 
بانتشار العوملة واختفاء احلدود 
واحلواجز بني الدول أصبح هم 
املجتمع الدولي يكمن في البحث 
عن رؤية لتحقيق أهداف إمنائية 
في اإلطار الدولي، وعلى الصعيد 
احمللي نبحث عن رؤى لترجمتها 
إل���ى اس���تراتيجيات للتنمية 
الش���املة واملتكاملة لتنفيذها 
في اط���ار تنم���وي، وأصبحت 
املواطن���ة ترتكز في محور ذلك 
اإلطار التنموي باعتبارها الشعور 

من الواليات المتحدة وأوروبا

»اتحاد الصناعات« يستدعي خبراء 
دوليين للوقوف على حقيقة التلوث

أكد رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات الكويتية حس���ين 
الخرافي نية االتحاد ف���ي التعاون مع هيئات دولية متخصصة 
في مجال البيئة من أجل إعطاء تقرير محايد حول الوضع البيئي 
في منطقة علي صباح السالم )أم الهيمان سابقا(، مشيرا إلى أنه 
البد للبيانات والقياسات والحقائق أن تعتمد بشكل ال لبس فيه 

من قبل مؤسسات علمية وموضوعية.
وقال الخرافي: »يعتقد اتح���اد الصناعات أن تأكيدات الهيئة 
العامة للبيئة ضد الصناعات الكويتية ال تستند إلى دالئل علمية 
أو موضوعية بناءة لمعالجة القضايا البيئية في المنطقة. وأشار 
إل���ى أنه كان قد أكد وبقوة خ���الل المؤتمر الصحافي الذي عقده 
اتحاد الصناعات بتاريخ 24 الج���اري دعوة الحكومة الكويتية 
إلى التعاون مع »الصناعات الكويتية« لمعالجة قضايا التنمية 

الصناعية على النحو التالي:
أوال: التعامل في المس���ائل التنموية على أس���اس موضوعي 

وعلمي بعيدا عن هيمنة األجندات السياسية.
ثانيا: اتباع منهجية علمية في معاينة وتفتيش المصانع من 

الناحية البيئية وتحديد نوع وطبيعة المخالفات.
ثالثا: البد من تحديد جهة للتظلم إليها لطلب إعادة النظر في 

القرارات المتخذة ضد المصانع.
رابعا: أن تتم جدولة إجراءات تحقيق وتنفيذ المتطلبات البيئية 

التي فرضت على المصانع ضمن برنامج زمني مناسب.

املمكن ان ينطلق منها املشاركون 
في الندوة.

من جهتها قالت أستاذة العلوم 
السياس���ة في جامع���ة الكويت 
د.ندى سليمان املطوع انه يجب 
ان نع���رف ما هي مس���ؤوليتنا 
وواجباتنا ف���كل واحد فينا له 
احلق في ان يتحدث عن هويته 
كما يشاء ولكن عليه أال يتدخل 
في هوي���ات اآلخرين، واملهم ان 
الهوية مرنة، وكلنا  نشعر بأن 
البد أن نرضخ للقانون، وعلينا 
ان ننافس العال���م للدخول في 
العوملة وإيجاد الطريق الصحيح 
التعاون مع كافة  إلى  للوصول 
الدولة من غير حواجز، وبذلك 

املواطنة وندخل جميعنا  نعزز 
حتت املظلة الوطنية.

وأضاف���ت د.املطوع اننا كنا 
قب���ل النفط نعم���ل جميعا في 
املشاريع التجارية وبعد اكتشاف 
النف���ط أصبح املواطن الكويتي 
موظفا لدى احلكومة، وبالتالي 
تخلى الكثيرون منا عن دورهم 
في تطوي���ر املجتمع، وأصبحنا 
مستقبلني فقط. والبد أن نسير 
وفقا إلستراتيجية محددة حتى 
نضع لنا إط���ارا معينا ومحددا 
للوص���ول ألهدافن���ا وغاياتنا، 
فكنا في املاضي نخاطر بأموالنا 
وال ننظ���ر اإلعانة من احلكومة 
اليوم فاجلمي���ع يطلب من  أما 

احلكومة، وه���ذا األمر فيه خلل 
كبي���ر جدا يؤثر عل���ى الوضع 

العام.
وعلينا أن ندعم املستثمرين 
وأصحاب املشاريع الذين يطورون 
البلد، وهناك مث���ال جيد لدعم 
املواطن املنتج وهو عندما قامت 
أستراليا بوضع عالمة الكنغر على 
منتجها الوطني لتمييزه ودعمه 
العملية  وبالتالي أصبحت هذه 
منتشرة فيها ومت دعم املواطن 
األس���ترالي، لذلك هناك سؤال 
يدور في األفق وهو إذا مت تطبيق 
اخلطة اخلمسية التنموية فما دور 
الفرد منا في هذه اخلطة وكيف 
نس���تطيع أن ندعم الكويت عن 

حاليا مهددة في تالشي الطبقة 
الوسطى، ونرى حاليا املفاهيم 
التي تطرح في الس���احة حاليا 
وهي مثل املناداة بإسقاط الفوائد 
والقروض وزيادة الرواتب بغض 
النظر ع���ن اإلنتاجية للموظف 
بحجة ان الطبقة الوس���طى في 
البلد بدأت تنحسر وبالتالي بدأنا 
نالحظ ضياع أموالنا وثرواتنا 
على هذا النمط السلوكي اجلديد 
الكوي���ت، وبالتال���ي رأينا  في 
انقساما في املجتمع ألن الغالبية ال 
يثقون في الدولة ألنهم يشعرون 
بتبديد ثرواتهم على فئة محدودة 
من الناس، مؤكدة انه ال ميكننا 
ان نبني وطن���ا من غير تعزيز 
مبدأ املواطن���ة احلقيقية بكافة 

أبعادها.

إصالح الهيكل االقتصادي

ق���ال اخلبير  م���ن جانب���ه 
التميمي ان  االقتصادي عام���ر 
هناك مهمة أساسية لكل املهتمني 
بالشأن العام لتطوير املفاهيم من 
خالل إصالح الهيكل االقتصادي 
والبني���ة االقتصادية مبا يخلق 
املواطن املنتج في تطوير الناجت 
احمللي االقتصادي وتعزيز دور 
املبادرات اخلاص���ة في تطوير 
العم���ل االقتص���ادي وتنوي���ع 
القاعدة االقتصادية، اما املهمات 
واإلمكانيات احلالية فإنها تعطل 
املواطنة الصاحلة، وهذه كلها من 

 مها  مال حسين: »صناعة الكيماويات« ستطلق
مصنعًا ثالثًا لألوليفينات بحلول العام 2015

أحمد مغربي 
توقعت رئيسة مجلس االدارة والعضو 
الكيماويات  املنتدب بش����ركة صناع����ة 
البترولية مها مال حس����ني ان يتم إطالق 
مصنع ثالث لالوليفينات بحلول العام 2015 
وذلك وفقا خلطة الشركة الطموح لتطوير 
قطاع إنتاج البتروكيماويات، معربة عن 
أملها في ان توفر مؤسسة البترول وشركة 
نفط الكويت كميات الغاز املناسبة لتغطية 

احتياجات الشركة منه.
حديث مها مال حسني جاء في تصريح 
صحاف����ي عقب اللقاء الذي نظمته جلنة 
املرأة املهنية في شركة نفط الكويت أمس 
حت����ت عنوان »قصص جناح����ات املرأة 
الكويتية« بحضور رئيسة مجلس ادارة 
ش����ركة كويت انرجي سارة اكبر ونائب 
العضو املنتدب لشمال الكويت في شركة 

نفط الكويت حسنية هاشم.
وأوضح حسني ان توافر كميات الغاز 
املناسبة للمصنع ستؤهله لزيادة إنتاجية 
الشركة، مش����يرة الى أن مشكلة نقص 
الغاز تعد من أهم املشكالت التي تواجهها 
الشركة خالل موسم الصيف مع وزارة 
الكهرباء من اج����ل احلصول على الغاز، 
معربة عن تفاؤلها بان تغطي كميات الغاز 
املسال التي سيتم استيرادها احتياجات 

مصنع البتروكيماويات من الغاز والذي 
يعد املصدر األساسي لتلك الصناعة وال 
يتوقف اإلنتاج خ����الل هذه الفترة، ذلك 
باإلضافة الى خطة الدولة لرفع إنتاجها 
من الغاز مما سيس����هل عملية احلصول 
واالستفادة من القيم في تطوير الصناعة 

البتروكيماوية في الكويت.
وفيما يتعلق مبصنع العطريات الذي 
توقف بسبب العطل الفني الذي أصابه 
خالل الفترة املاضية اكدت حس����ني انه 
يجري حاليا اعادة تشغيل املصنع بصفة 
تدريجية، بعد ان مت تشغيله منذ 3 أيام، 
وذلك بع����د ان تعرضت احدى الوحدات 
الى مشكلة فنية، مشيرة الى انه لن يتم 
التخلف عن االلت����زام بطلبات التصدير 

الكويت وخارجها.
وفي كلمة ملها مال حسني عن دور املرأة 
شددت على الدور املهم للمراة في مجاالت 
العمل املختلفة مبا يشمل العمل في القطاع 
النفطي معربة عن أملها بأن ترتفع نسبة 
النساء العامالت في قطاع النفط الكويتي 
خصوصا مع وجود كوادر عالية املستوى 

ميكنها حتمل املسؤولية.
وأشارت في عرض تقدميي لها خالل 
اللقاء، ان نسبة العمالة من السيدات في 
الى  البترولية وصل  الكيماويات  شركة 

10%، مبينة انه عل����ى الرغم من ارتفاع 
تلك النسبة اال انها ال تزال دون املستوى 
العاملي. كما عرضت لتجربتها الشخصية 
منذ بداية عملها في القطاع حلني توليها 
منصب رئيس الشركة وحتويل الشركة 
من حتقيق اخلسائر في التسعينيات الى 

شركة مربحة.
من جهتها توقعت رئيسة مجلس ادارة 
ش����ركة كويت انرجي سارة اكبر ان يتم 
ادارج الشركة في بورصة لندن لألوراق 
املالية خالل الربع الثاني من العام احلالي 
2010، معربة عن أملها في ان تسير االمور 
كما مت التخطيط لها، على ان يعقب هذا 
ادراج الشركة في السوق الكويتي معربة 
عن تفاؤلها بتحسن اداء البورصة عقب 

اقرار مجلس االمة خلطة التنمية.
وحول خطة الشركة خالل 2010، ذكرت 
اكبر ان الش����ركة في انتظار االنتهاء من 
نتائج عام 2009، مشيرة الى ان الشركة 
ستعمل على توسيع استثماراتها وحجم 
اصولها النفطية في مصر واليمن وأوكرانيا، 
مشيرة الى أن الشركة ال تعتزم الدخول 
في أس����واق خارجية في الوقت احلالي،  
وحول اس����تثماراتها في أوكرانيا، قالت 
ان الشركة تعتزم زيادة استثماراتها من 
40 الى 50 مليون دوالر لتطوير أصولها، 

مشيرة الى ان فرص العمل في الكويت 
التزال متوقف����ة، معربة عن امنياتها في 
ان يسمح القانون الكويتي بعمل شركات 

االستكشاف محليا.
من ناحيتها أكدت نائب العضو املنتدب 
حلقول الش����مال في شركة نفط الكويت 
حسنية هاشم أن  انتاج منطقة الشمال 
من النفط يقدر ب� 650 الف برميل يوميا 
باإلضافة الى 500 مليون قدم مكعبة من 
الغاز املصاحب يوميا في الوقت الراهن، 
الفتة الى زيادة اإلنتاج بش����كل متدرج 
الى 800 الف برميل يوميا في خالل عام 
2011/2010. وأضافت هاش����م ان الشركة 
لديها عدد كبير من املشروعات املستقبلية 
الطموحة، مؤكدة ان الشركة تهدف لوصول 
إنتاج منطقة الشمال الى مليون برميل 
يوميا بحلول 2015/2014، مشيرة الى أن 
نفط الكويت سوف تتسلم مشروع جتميع 
»24« مارس املقبل بتكلفة إجمالية 270 
مليون دينار في ابريل املقبل، باإلضافة الى 
مشروع »املنشأة املبكرة لتقدمي اخلدمات 
املس����اعدة لالنتاج« والتي تصل قدرته 

اإلنتاجية الى 120 الف برميل يوميا.
وأشارت الى ان »نفط الكويت لديها 
خططها الطموح����ة والتى تهدف لزيادة 
االنتاج، موضحة ان عدد اآلبار التي تنوي 

الشركة العمل بها خالل العام احلالي تصل 
الى 120 بئرا، الفتة الى أن الشركة تعمل 
على مشروع جديد مبنطقة الشمال لزيادة 
الطاقة االنتاجية الى 500 الف برميل من 
املنطقة البحري����ة و400 الف من البرية 
بحلول 2015/2014 عن طريق حقن اآلبار 
باملاء، موضحة ان الش����ركة تقوم بضخ 
180 الف برميل من املاء في طبقات األرض 

للوصول الى االنتاج املنشود.
وحول خطط الشركة في منطقة الشمال 
النتاج النفط الثقيل وحاجتها الى عمليات 
حقن البخار افادت هاشم بأن الشركة تعمل 
على الوصول باالنتاج في املنطقة الى 60 
الف برميل م����ن النفط الثقيل عن طرق 
احلقن بالبخار، مش����يرة الى ان عمليات 
احلقن قامت بها الش����ركة منذ عام 1985 

على 5 آبار ولكنها لم تستمر.
وردا على سؤال حول حاجة الشركة 
للشركات األجنبية في عملياتها املستقبلية 
قالت هاش����م ان الش����ركة في حاجة الى 
تعاون الشركات األجنبية في مشروعاتها 
املستقبلية اخلاصة بالنفط الثقيل والغاز، 
الس����يما مع احلاجة املاسة الى اخلبرات 
املتخصصة في تلك املجاالت، مش����يرة 
الى ان ذلك يحتاج الى مش����روع قانون 

من مجلس األمة.

خالل اللقاء الذي نظمته لجنة المرأة المهنية في »نفط الكويت« تحت عنوان »قصص نجاحات المرأة الكويتية«


