
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير إخباري: خطة عربية »إلغراق« إسرائيل بالمبادرات.

ـ يا ويلك يا إسرائيل من »مبادرات« أرض أرض، و»شجب« جو جو 
و»اإلدانات« عابرة للقارات.

»الزراعة«: صرف تعويضات المزارعين في 1 ابريل المقبل.
ـ وما لقيتوا إال هاليوم »الملغوم« عشان تصرفون فيه!

أبواللطفواحد

كالم مباشر

استخدام »خطة الدولة« للشراكة املالية مع البنوك واملؤسسات 
التنموية ال يعني بالضرورة عجز الدولة عن توفير السيولة 

النقدية بقدر ما يحقق نتائج مهمة، مثل:
- إفادة من اخلب���رة املتوافرة لدى هذه اجلهات في تقييم 

مخاطر املشاريع.
- وجتاربها في س���د الثغرات املالية عبر جس���ر متويلي 

للمقاول - مثال – بضمانات إضافية من جانبه.
- تكليف جهات مختصة بضبط اجلودة، وضبط بند التكاليف أثناء التنفيذ.

و غيرها من األمور التي قد ال متتلك االدارة احلكومية نفس املرونة لتحقيقها.
لقد استفادت الكويت – على سبيل املثال - في جانب الصادرات من متويل مبيعاتها 
النفطية لدول مثل بنغالديش وغيرها حيث أدى حتمل »البنك اإلس���المي للتنمية« 
مسؤولية السداد النقدي للجانب الكويتي، ومن ثم التقسيط على الدولة املشترية الى 
ابتعاد الكويت عن مخاطر السداد، والنأي عن الضغوط السياسية في حال التخلف، 
يقول أحد العاملني في هذا املجال: »لقد حقق لنا متويل »بنك التنمية« راحة كبيرة 
في تس���لم قيمة املبيعات الى احلد الذي كثيرا ما نعتذر من دول تتقدم بطلب شراء 
بغير أن تكون لها عالقة مع البنك اإلس���المي للتنمية، وقد جتاوزت مبيعاتنا بهذه 
الطريق���ة ملياري دوالر وذلك لدول لديها مصاعب في الس���داد، غير أن البنك أقدر 
منا على التعامل مع تلك املصاعب نظرا لتعدد نوافذه التي تستفيد منها تلك الدول 
ما مينعها من التخلف عن الس���داد، وبالطبع لم تكن لتسدد بنفس االلتزام لو كان 
السداد مباشرة لدولة الكويت اعتمادا على عوامل العالقات الثنائية... الخ« انتهى.

أهم من ذلك أن الدولة تستخدم سيولتها بشكل أفضل، فهناك مجاالت تشغيلية 
ال حتقق فيها تلك املؤسسات املالية نتائج كبيرة مثل:

- متويل رأس املال العامل.
- وتكاليف الصيانة واملش���روعات الصغيرة التي ترتفع كلفة متويلها في حال 
اللجوء الى البنوك، األمر الذي يكون معه توجيه موارد الدولة أكثر كفاءة عند الفصل 

بني أنواع املشاريع حسب طبيعتها وحجمها.
وقد رأي������ت مؤسسات كويتية – مثل النقل العام – استفادت من متويل جتديد 
اسطول احلافالت عبر متويل »تنموي« تعادل تكلفته أقل من نصف التمويل »التجاري«، 
ما ترك لها س���يولة باملاليني اس���تفادت منها في تكوين محفظة استثمارية صارت 
مبثابة الظهر الصلب مليزانيتها الس���نوية – كان التمويل أيضا من البنك اإلسالمي 
للتنمية - وهو تصرف رش���يد يحقق تطوير النش���اط مع سالمة املركز املالي من 

أكالف متويلية باهظة تسببت في حاالت أخرى في عجز مالي مزمن.
اجلهاز اإلداري في الدولة الذي يعرف أن متويل »خطة التنمية« له تكلفة يجب أن 
حتسب جيدا سيتصرف بطريقة أفضل مما لو جاءت األموال بسهولة من االحتياطي 
العام للدولة، حيث س���يهتم بقياس الفرصة البديلة وتتنامى لديه ثقافة احملاسبة 
واملس���اءلة الداخلية، فهو يواجه متابعة من اجله���ات التمويلية عن بنود الصيانة 
والتأمني والتدفقات النقدية والبد من تقدمي اإلجابات سنويا، في حني قد يكون األمر 

روتينيا في حالة التعامل مع »احلسابات اخلتامية« بالشكل املألوف.
باختص���ار، يجب إزالة فكرة أن التعامل مع التمويل هو مؤش���ر عجز مالي، هذا 
غير صحيح عل���ى اإلطالق، وتنفيذ خطة ضخمة جدا يتطلب بناء ش���راكات فنية 

دولية + مالية محترفة.
وسالمتكم.

كلمة أخيرة: نفذت »األمانة العامة لألوقاف« عددا من مشاريعها بالتعاون مع »البنك 
اإلسالمي للتنمية«، حيث قدمت األرض وتولى البنك متويل البناء بالكامل، 17 مليون 
دوالر، على أساس املش���اركة املتناقصة، مت السداد من اإليجارات، و»األمانة« متلك 
اليوم »برج السالم« الراقي في شارع فهد السالم، وبذلك استفادت من املبلغ املتوافر 
لديها املخصص للبناء، واستثمرته بأضعاف تكلفة التمويل التنموي، مثل ذلك حدث 

في مشاريع أخرى في الكويت، الشراكة النافعة جديرة باالهتمام.

تمويل »خطة الدولة« ال يعني العجز.. وهذه بعض فوائده

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

االس���تجواب املقدم من 
النائ���ب عل���ي الدقباس���ي 
لوزير االع���الم يندرج في 
خانة »الواج���ب الوطني« 
قبل أن يندرج في خانة احلق 
الدستوري. ذلك ان صحيفة 
االستجواب مثقلة بحقيقة 
مرعبة ال مفر من مواجهتها. 
وقد كان لزاما على السلطة 
الرقابي���ة التدخل حملاصرة 
النار التي كادت تندلع بسبب 
التنفيذية  تقاعس السلطة 

ونومها في العسل.
لم يأت االس���تجواب من 
فراغ، بل س���بقته مناشدات 
كثي���رة مصدره���ا البرملان 
والصحافة، وقد مت التحذير 
من خطورة »التقاعس« عن 
القوان���ني املتعلقة  تطبيق 
بالرقابة املالية على وسائط 
االع���الم، وكذل���ك خطورة 
»التراخ���ي« فيم���ا يخص 
حماية السالم االجتماعي في 
البالد. ورغم هذه التحذيرات 
فقد ش���هد اجلميع استمرار 
الغياب  التقاعس وتك���رار 

وصم اآلذان.
ان كان لدى وزير االعالم 
كل ه���ذه القوان���ني الكفيلة 
بتحصني الوطن من االخطار. 
فلم���اذا التقاعس والتراخي 
واالس���ترخاء على ش���طآن 
الصمت؟ فاحلكومات »سلطات 
تنفيذية« ألنها معنية بتنفيذ 
القوانني، وإذا لم تقم احلكومة 
بتنفي���ذ م���ا أوكل اليها من 
مس���ؤوليات، فأي س���لطة 
تبقت لها؟ وهل من املقبول 
أن تصبح احلكومة مثل شاي 
الوزة »ال توجد فيه وزة«؟

الوزة واالستجواب

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

سعدون الحسيني يحتفل ببراءته بقطع المسافة
 بين الرقعي والجهراء.. سيرًا على األقدام

مميزا اعاد احلق الى اصحابه.
وكانت دائرة اجلنح املستأنفة 
باحملكمة الكلية قد قضت امس 
برئاسة املستشار عادل الصقر 
بتعديل احلكم الصادر من محكمة 
اول درجة بحبس اعضاء مجلس 
ادارة جمعية النس����يم سنتني 
مع الشغل والنفاذ الى البراءة 
من تهم الغش واساءة السلطة 
وخيانة االمانة والتس����بب في 
ضياع مبلغ اربعة ماليني دينار 
من اموال املساهمني ما تسبب في 

وجود عجز مالي للجمعية.
وعقب صدور احلكم صرح 
دف����اع املتهم����ني االول والثاني 
احملامي فيص����ل عيال العنزي 
بان����ه س����بق ان تقدمنا بوقف 
تنفي����ذ احلكم حلني الفصل في 
االس����تئناف وكانت استجابة 
احملكمة لذلك برهانا على تطلعنا 
لبراءة موكلينا وهذا ما قضي به 
بجلسة االمس، واشاد احملامي 
العنزي بنزاهة وعدالة القضاء 

الكويتي الشامخ.
كما اشاد باحلكم دفاع املتهم 
الراب����ع احملامي محمد املاجدي 
مؤك����دا انه كان واثقا من براءة 

موكله من التهم املسندة اليه.
كان العنزي في مرافعته قد 
ق����رر ان تقرير اخلبرة قد جاء 
وافيا وواضح����ا ليدحض كل 
االتهامات التي وجهتها – دون 
دليل – وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل الى املتهمني.
فباالطالع على تقرير اخلبرة 
جند انه قد اصاب وجه احلق فيما 
اليه سديدا في نتيجته  انتهى 
ان املخالفات  اخلتامي����ة م����ن 
املنسوبة العضاء مجلس االدارة 
املنحل )املتهمني( في غير محلها 
وان دفوعنا التي قدمناها سابقا 
قبل التقرير جاءت لتؤكد وجود 
حقائ����ق وأدلة وقرائ����ن ثابتة 
باوراق الدعوى تقطع بسالمة 
موق����ف موكلي����ه وعدم صحة 

االتهام املسند اليهم.
يذك����ر ان وزارة الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعمل كانت قد 
احال����ت اعضاء مجل����س ادارة 
اجلمعي����ة املذكورة الى النيابة 
العامة في نوفمبر 2008 بتهمة 
وجود تالعب وغش في اموال 
اجلمعية ما بدد 4 ماليني دينار 

من اموال املساهمني.

اصدار هذا احلكم الذي انصفنا« 
واس����تغرقت رحلة س����عدون 
احلسيني نحو ساعة ونصف 
الساعة قطع خاللها 30 كيلومترا، 
وقال احلسيني انه فعلها شكرا 
هلل تعالى وايفاء لنذره الذي كان 
قد قطعه على نفسه بان يسير 
من قاعة احملكمة الى باب منزله 

على قدميه.
من جهته قال رئيس مجلس 
ادارة جمعية النسيم املنحل عزيز 
صفوق ال يسعني اال ان اعبر عن 
فخري واعتزازي بقضاء بلدي 
الذي اعاد األم����ور الى نصابها 
واشكر فريق الدفاع الذي قدم اداء 

باحلكم الذي وجد انه انصاف 
له ولسمعته وقرر ان يعود الى 
اجلهراء سيرا على االقدام، وبدأت 
رحلته من باب مجمع احملاكم في 
الرقعي وحتى اجلهراء، »األنباء« 
التقت باحلسيني الذي كان في 
طريق����ه الى منزله في اجلهراء 
وقال معلق����ا على احلكم: »هذا 
احلكم صفعة عدالة على وجه 
قرار وزارة الشؤون الذي اورد 
التهم جزافا ضد اعضاء مجلس 
ادارة جمعية النسيم، ونالوا من 
سمعتنا واشكر القضاء الكويتي 
ال����ذي اليزال وس����يبقى مالذا 
للمظلومني ونبراسا للعدل في 

مؤمن المصري
»السير على االقدام من الرقعي 
إلى اجله����راء« هكذا قرر عضو 
مجلس ادارة جمعية النس����يم 
السابق سعدون احلسيني ان 
يعبر عن فرحته بحكم البراءة 
الذي صدر بحقه وحق زمالئه فما 
ان صدر حكم محكمة االستئناف 
امس ببراءة اعضاء مجلس ادارة 
جمعية النسيم السابق من تهمة 
ضياع مبلغ 4 ماليني دينار من 
اموال املساهمني حتى خرج عضو 
الثاني(  االدارة )املتهم  مجلس 
في القضية سعدون احلسيني 
من قصر العدل »فرحا« مبتهجا 

بعد حكم محكمة االستئناف ببراءة أعضاء مجلس إدارة جمعية النسيم من تهمة تبديد 4 ماليين دينار

وصلتنا رس���الة من سفيرنا في 
السويد السيد علي إبراهيم النخيالن 
توضح ان لديهم هناك جهازا يدعى 
االمبدسمان ))OMPUDSMAN أو جهاز 
الرقابة الدستورية، والذي يهدف الى 
حماية احلقوق واحلريات العامة من أن 
جتور عليها إحدى السلطات أو تتسلط 

عليها األغلبية في إحدى احلقب.
> > >

وجهاز االمبدسمان قائم في كثير 
من الدول املتقدمة وضمن دول االحتاد 
األوروبي، وقد عمل به في السويد عام 
1809 إال أن فكرته األصلية نبعت من 
السابع )عام  امللك السويدي شارلز 
1713( عندم���ا كان منفي���ا في تركيا 
التش���ريع الضامن  فاستوحى ذلك 
لتطبيق القوانني بالعدل والس���وية 
بني الن���اس، من نظام ديوان املظالم 
الذي أنشأه اخلليفة الثاني عمر بن 
اخلطاب، والذي كان يعمل به في الدولة 

العثمانية.
> > >

لدينا ف���ي الكويت عدة معضالت 
كبرى قادمة على الطريق، منها السيل 
العارم من املطالبات الشعبوية غير 
العقالنية وغير الدستورية التي تخل 
في األغلب مببادئ العدالة واملساواة، 
واإلشكال القائم هو ان النواب احلكماء 
والعقالء يفقدون في كل مرة يتصدون 
فيها لتل���ك املطالب املجنونة، والتي 
ستنتهي قطعا بإفالس الكويت، جزءا 
من الدعم اجلماهيري لهم، فالتصدي 
للزيادات الت���ي تطلبها اجلماعة »أ« 
سيفقدهم دعم منضويها، وتصديهم 
لطلبات اجلماعة »ب« غير العقالنية 

سيفقدهم شريحة أخرى.
> > >

إن ما اقترحناه وعّقب عليه السفير 
الفاضل النخيالن من مد مظلة احملكمة 
الدستورية إلسقاط التشريعات غير 
الدستورية والتي تتعارض مع مواد 
الدستور، له فوائد جمة، فهو يتطابق 
من ناحية م���ع ما هو معمول به في 
الدميوقراطيات املتقدمة، كذلك ميتاز 
قضاة احملكمة الدستورية عن بعض 
النواب بتحررهم من الضغوط الشعبية 
املدمرة، اضافة الى اختصاصهم الشديد 
في وقت قد تأتي فيه التش���ريعات 

املدغدغة من نواب 
غير مختصني لم 
يتم إحلاقهم حتى 
ب���دورات تأهيل 

برملانية.
> > >

وأحد إشكاالت 
األطروح��ات الشعبوية املدغدغة – وما 
أكثرها – انها تناقش وتقر خارج إطار 
امليزانية العامة للدولة ودون معرفة 
كلفتها اإلجمالية على املال العام خالل 
هذا العام والعشرة أعوام املقبلة على 
سبيل املثال، وما إذا كنا قادرين على 
دفعها، وقد يكون من املناسب في هذا 
الس���ياق إجراء تعديالت متنع طرح 
مش���اريع قوانني لها كلفة مالية ما لم 
يكن قد خصص لها مبالغ في امليزانية 
العامة املقّرة، كما يجب ان يفرض على 
من يقدم املقترح املدغدغ، ان يقدم معه 
ما يثبت انه نظام معمول به في الدول 
اخلليجية والدول األخرى حتى ال نصبح 

»طماشة« للخلق.
> > >

ومما زاد الطني بلة تفشي عمليات 
التهديد واإلرعاب، أي اعطونا أو نقوم 
الس���د  ان  باالضراب، ونعيد للذاكرة 
العالي ال���ذي كان قائما للحد من تلك 
االضرابات هو ش���رط موافقة مجلس 
اخلدمة املدني���ة على املطالب، وقد مت 
هدم ذلك السد بغباء شديد من قبل أحد 
الوزراء النواب السابقني الذي تعهد في 
سبيل حصد الشعبوية إلحدى اجلماعات 
بضمان املوافقة املسبقة للديوان على 
مطالبهم، مما أرس���ل رسالة سريعة 
لآلخري���ن فحواها ان الوزراء قادرون 
على إخراج الكوادر من ديوان اخلدمة 
متى ما مت الضغط عليهم باإلضرابات 
واحلمالت اإلعالمية، وكم تدفع الكويت 
الثمن باهظا للتعي���ني اخلاطئ لذلك 

الوزير!
> > >

آخـر محطة: نب���ارك لألخت الفاضلة 
مضاوي العتيب���ي صدور العدد األول 
من مجلتها اإللكترونية »حديث املدينة« 
)www.city talks.co.uk( والتي تصدرتها 
جملة معبرة جميل���ة هي »لكل مدينة 
حديث وحلديث مدينة« وعقبال العدد 

األول.. بعد املليون..!

حديث المدينة

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

نجوم »مسائي« معكم الثالثاء

تستضيف »األنباء« في ديوانيتها غدا الثالثاء 
جنوم برنامج »مس���ائي« ال���ذي يبث على قناة 
»الراي« زينة كرم ونواف القطان وسالم اخلضر 
وذلك للرد على اسئلة واستفسارات القراء حول 
برنامجهم الناجح الذي اس���تطاع ان يستقطب 
أعدادا كبيرا من املش���اهدين في فترة قياس���ية 

لتنوع فقراته ومتيزها.
كرم والقطان واخلضر سيكونون معكم من 
الس���اعة 6:00 وحتى 8:00 مس���اء على هواتف 
»األنباء«: 24830979 � 24830322 � 24830805 � 

داخلي: 318 � 131.

المستشارة األلمانية تساهم
في زيادة مبيعات »الشاورما«!

هامبورغ � د.ب.أ: ساهمت املستشارة األملانية اجنيال 
ميركل دون أن تدري في زيادة مبيعات محل ميتلكه شاب 

تركي لبيع سندوتشات الدونر التركي )الشاورما(.
وأعجب صاحب احملل ويدعى مراد دوجان )26 عاما( 
بإحدى صور املستشارة في مناسبة سياسية عام 2009 
فأخذها وركبها بش���كل بدت فيه ميركل وهي متسك 
السكني بيدها وتقطع شرائح من قطعة الشاورما الكبيرة. 

ووضع الشاب هذه الصورة على باب محله.
ونقلت صحيفة »بيلد« األملانية واس���عة االنتشار 
التي نشرت الصورة في موقعها اإللكتروني عن صاحب 
احملل قوله: »علقت هذه الصورة قبل 3 أشهر ومنذ هذا 
الوقت زادت مبيعاتي مبقدار 20% كما يعجب الزبائن 

بالصورة ويتحدثون معي عنها«.
ويسأل بعض الزبائن الشاب التركي عما إذا كانت 
املستشارة نفس���ها على علم بهذا األمر وبأنها تصلح 
كوجه إعالني ناجح، كما يعتقد بعض الزبائن أن ميركل 

نفسها سبق وتناولت الطعام في هذا احملل.
وسبق أثار رجل ميتلك مطعما في أوكرانيا جلبة 
إعالمية اخلريف املاضي عندما استخدم صورة مشابهة 
مليركل مع الشاورما أيضا، ونشرت وسائل إعالم في 

أملانيا وتركيا وأوكرانيا الصورة باهتمام شديد.


