
انطالقا من نص املادة }5{ فقرة }1{ 
من القانون رقم }2{ لسنة 2016 بشأن 
إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد والتي 
تنص على اخ��ت��ص��اص ن��زاه��ة ب���«وض��ع 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وظ��ي��ف��ة ش��ام��ل��ة للنزاهة 
والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد اآلليات 
واخلطط والبرامج املنفذة لها، ومتابعة 
تنفيذها مع اجلهات املعنية{ وما تضمنته 
الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة 
ال��ص��ادر ب��امل��رس��وم رق��م }300{ لسنة 
2016، قامت نزاهة العامة ملكافحة الفساد 
}نزاهة{ بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد 
تلك االستراتيجة بالتعاون مع األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
 UNDP ومكتب اإلمم املتحدة اإلمن��ائ��ي
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

.UNODC واجلرمية
وفي سبيل تركيز اجلهود في مجال إعداد 
تلك االستراتيجية فقد قامت نزاهة بتشكيل 
جل��ن��ة متخصصة ف��ي حت��دي��د األه����داف 
املتوقعة من خ��الل التنسيق مع اجلهات 
املعنية في سبيل إعداد تلك االستراتيجية 

الوطنية الشاملة.
وجت��در اإلش��ارة إلى أن نزاهة قد آثرت 
اللجوء إلى اجلهات سالفة الذكر للتعاون 
معها في ش��أن إع��داد تلك االستراتيحية 
رغ��ب��ة منها ف��ي أن ي��ؤس��س م��ش��روع تلك 
االستراتيجية على أف��ض��ل امل��م��ارس��ات 
ال��دول��ي��ة ف��ي ه���ذا امل��ج��ال وأن تستقي 

مشتمالتها من التجارب الرائدة دوليا.
كما أنه من الضروري مبكان أن نشير 
إل��ى أن ن��زاه��ة ل��م تكتف بتضمني وثيقة 
مشروع الدعم املؤسسي لها على محور 
إع���داد االستراتيجية الوطنية الشاملة 
للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 
وتطورها وتنفيذها فحسب ب��ل ضمنت 
هذا املشروع أيضا محور تعزيز القدرات 
اخلاصة بالهيئة لإلضطالع باختصاصاتها 

على نحو يحقق أهدافها وغاياتها.
وق����د ت��ك��ل��ت اجل���ه���ود وامل����ش����اورات 
والدراسات التي أجرتها نزاهة مع الشركاء 
املشار إليهم بتوقيع وثيقة األستراتيجية 
ال��وط��ن��ي��ة و م��ش��روع ال��دع��م املؤسسي 

للهيئة بتاريخ 2017/12/13 وقد بدأت 
اخل��ط��وات األول��ي��ة إلجن���از ه��ذا امل��ش��روع 
واملتوقع اإلنتهاء منه قبل نهاية العام 

احلالي.
وجت���در اإلش����ارة ك��ذل��ك إل���ى أن خطة 
التنمية متوسطة األج��ل }2016/2015 
– 2020/2019{ وكذلك رؤي��ة الكويت 
2035 قد تضمنتا اهتماما واضحا بإعداد 
هذه االستراتيجية في سياق مستهدفات 
خطط احلكومة الرامية إلى اإلصالح اإلداري 
وتعزيز مدركات النزاهة والشفافية في 
كافة مخرجات العمل اإلداري واإلقتصادي 
واملالي للدولة وقد جاء إهتمام احلكومة 
بهذا الشأن متوافقا متاما مع ما نص عليه 
قانون إنشاء الهيئة. وفي سياق متصل فقد 
عمدت نزاهة إلى مخاطبة مجلس الوزراء 
بشأن طلب الدعم احلكومي من خالل حث 
كافة جهات الدولة على التعاون معها في 
إعداد ومتابعة تنفيذ مشروع االستراتيجية 
الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة 
الفساد، إميانا منها بأنه وعلى الرغم من 
أن امل��ش��رع ق��د أن���اط بها إع���داد ومتابعة 
ه��ذا امل��ش��روع إال أن��ه ميثل حتديا وطنيا 
ومسئولية مشتركة يجب على اجلميع 

املساهمة في جناحه وحتقيق أهدافه.

أك��د معهد الكويت لألبحاث العلمية 
)KISR(أن الكويت تسير في الطريق 
الصحيح وبخطى ثابته من أجل حتقيق 
األمن الغذائي وتعزيز االكتفاء الذاتي من 
املنتجات الغذائية االساسية، معتمدة 
على نتائج دراسات علمية رائدة في مجال 

األغذية ذات االصل النباتي واحليواني.
وق���ال املعهد أن��ه ع��زز ال��ت��ع��اون مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة 
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 
وال��ق��ط��اع اخل���اص ومب��ش��ارك��ة ع��دد من 
اخل��ب��راء ال��دول��ي��ني املتخصصني فيهذا 
املجال، في سبيل الوقوف على املعوقات 
م��ن أج��ل أي��ج��اد ح��ل مناسب للمشكالت 
واملعوقات التي يواجهها اإلنتاج احليواني 

والنباتي محليا.
كما أشار املعهد الى االنتهاء من اعداد 
وتنفيذ عدد من اخلطوات الهامة في هذا 
ال��ص��دد، حيث مت تنفيذ وإجن��از العديد 
من املشاريع البحثية الهادفة إلى تطوير 
اإلنتاج احليواني والنباتي، ومت تطبيق 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��وص��ي��ات ال��ت��ي خلصت 
اليها هذه ال��دراس��ات على أرض الواقع، 
سواء على املستوى احلكومي أو القطاع 

اخلاص.
وح��ول االجن����ازات التي مت حتقيقها 
في ه��ذا ال��ش��أن، اش��ار املعهد إل��ى ان��ه مت 
استخدام نظم اإلن��ت��اج املكثف لتحسني 
أداء االنتاج احليواني، ما ادى إلى خفض 
نسبة وفيات العجول من %44 الى 4% 
فقط، كما ق��ام بتحسني ك��ف��اءة التغذية 
ل��ل��دج��اج ال��الح��م مب��ع��دل 2.00 – 1.4 
والدجاج البياض مبعدل 2.00 – 1.64، 
فضال عن تطوير تقنيات إلنتاج البيض 
الغني باالوميجا 3 وحلوم دواجن غنية 

باالوميجا 3.
ومن جهة اخ��رى، ساهمت الدراسات 

التي ق��ام بها املعهد ف��ي تطوير أع��الف 
املاشية لتشمل النسبة املثالية مابني 
املركزات وااللياف لتقليل تكلفة العلف، 
وحتسني اإلنتاج مما أثمر إلى انخفاض 
تكلفة العلف بنسبة 25-%14. هذا 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ان��ت��اج نفايات عضوية 
باستخدام املخلفات الزراعية، كما ساهم 
تطوير عالئق الدجاج الالحم والبياض 
في توفير مستويات كافية من االحتياجات 
الغذائية للطيور وحتقيق اداء افضل في 

ظل اإلجهاد احلراري.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه 
االنتاج احليواني والنباتي، أشار املعهد 
الى أهمية العوامل البيئية التي تتصف 
بها دول��ة الكويت، ال سيما وأن عوامل 
االج��ه��اد احل���راري والرطوبة واجلفاف 
والتصحر تسبب انخفاض اداء احليوان 
والنبات، مما يؤثر على كفاءة االنتاج 

الغذائي.

 أعلن احلرس الوطني الكويتي 
أم����س األرب����ع����اء اإلف�������راج عن 
العسكريني املوقوفني بعقوبات 
ان��ض��ب��اط��ي��ة وذل�����ك مب��ن��اس��ب��ة 
احتفاالت البالد باعيادها الوطنية.

وقال احلرس الوطني في بيان 
صحفي ان��ه بتوجيهات من سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني ون��ائ��ب رئ��ي��س احل��رس 
ال��وط��ن��ي الشيخ مشعل األحمد 
اص���در وك��ي��ل )احل���رس( الفريق 
الركن مهندس هاشم الرفاعي قرارا 
باإلفراج عن العسكريني املوقوفني 
بعقوبات انضباطية حتى يتمكنوا 
من قضاء فترة األع��ي��اد الوطنية 

بني ذويهم.
 وتقدم سمو الشيخ سالم العلي 
والشيخ مشعل األحمد وفقا للبيان 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إل��ى ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
ال��ق��ائ��د األع��ل��ى ل��ل��ق��وات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األم��ني الشيخ ن��واف األحمد 

وقادة ومنتسبي احلرس الوطني 
مبناسبة احتفاالت الكويت مبرور 
ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ال57 على 
االستقالل وال27 على التحرير 
وال�12 على تولي صاحب السمو 
أمير البالد مقاليد احلكم في البالد 

داعني املولى عز وجل أن يعيد هذه 
املناسبات السعيدة على اجلميع 
باخلير واليمن وال��ب��رك��ات وأن 
ي��دمي على رب��وع ال��وط��ن الغالي 
نعمتي األمن واألمان في ظل قيادته 

احلكيمة.
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الشيخ مشعل األحمد

»احلرس الوطني« يفرج عن املوقوفني 
انضباطيا مبناسبة األعياد الوطنية 

سمو الشيخ سالم العلي

»الدفاع« تفرج 
عن العسكريني 

املوقوفني انضباطيا

الشيخ ناصر صباح األحمد

مبناسبة ذك��رى العيد الوطني 
وع���ي���د ال��ت��ح��ري��ر وب���ن���اء على 
توجيهات النائب األول لرئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع 
الشيخ ناصر صباح األحمد، أصدر 
رئ��ي��س األرك���ان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر 
ق����رارا ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة أم���ر فيه 
باإلفراج عن العسكريني املوقوفني 

انضباطيا.
وت��أت��ي ه���ذه اللفتة الكرمية 
إمي���ان���ا م���ن م��ع��ال��ي��ه مب��ش��ارك��ة 
أبنائه العسكريني ذويهم فرحة 
األعياد الوطنية، وبهذه املناسبة 
هنأ النائب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع أب��ن��اءه 
العسكريني متمنيا من الله العلي 
القدير أن يعيد ه��ذه املناسبات 
السعيدة على اجلميع باخلير 
وال��ي��م��ن وال��ب��رك��ات، وأن ي��دمي 
علينا نعمة األمن واألم��ان والعزة 
وال��رف��ع��ة ف��ي ظ��ل ق��ي��ادة صاحب 
السمو أمير البالد القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء. 

225« فرنسية الصنع  اكتمال وصول طائرات املهام »اتش - 

 الدوسري: حتديث املؤسسة األمنية 
مستمر ملواجهة التحديات األمنية

 أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس 
االربعاء وصول طائرتني جديدتني من طراز 
)ات��ش- 225( من اجلمهورية الفرنسية 
ليكتمل بذلك وصول جميع الطائرات التي 

مت التعاقد عليها مع الشركة املصنعة.
وذكرت االدارة العامة للعالقات واالعالم 
االمني ب��وزارة الداخلية في بيان صحفي 
ان وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري 
شهد مساء الثالثاء وصول الطائرتني في 
مطار الكويت الدولي بقيادة طاقم كويتي 
بعد رحلة استغرقت نحو خمسة ايام متت 

على مدى 25 ساعة طيران متقطعة.
وأك��د الفريق الدوسري وفقا للبيان ان 
عملية التحديث الشاملة للمؤسسة االمنية 
التي يقودها نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد اجلراح 

مستمرة ملواجهة التطورات والتحديات 
االمنية على الوجه االكمل.

ب����دوره ق���ال وك��ي��ل ال�����وزارة املساعد 
لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ وفقا 
للبيان ان املهام االمنية والواجبات املناطة 
بعمل هذا الطراز من الطائرات تسهم في 
تعزيز العمل االمني إذ يتميز بدقة مراقبة 
الطرق واملركبات على بعد مسافة ثالثة 

كيلومترات.
وأف��اد اللواء الصايغ بانه مت البدء في 
مرحلة ال��ت��دري��ب وال��ط��ي��ران التحويلي 
ملجموعة من الضباط الطيارين على عمليات 

البحث واالنقاذ.
ووفقا للبيان ق��دم مدير ادارة )جناح 
ط��ي��ران الشرطة( العقيد سالم الشهاب 
شرحا موجزا الى احلضور عن مميزات هذا 

النوع من الطائرات واملهام االمنية املتعددة 
التي تقوم بها مثل البحث عن املفقودين 
واالنقاذ واالسناد اجل��وي ل��الدارة العامة 

لالطفاء خالل مهام اطفاء احلرائق.
وأض���اف الشهاب أن ه��ذه ال��ط��راز من 
الطائرات يسهم ايضا في تقدمي اخلدمات 
املساندة ل���الدارة العامة لالمن اخل��اص 
خ��الل عمليات االن���زال ونقل اف��راد املهام 
السريعة والقناصة اضافة ال��ى االسناد 
اجل��وي ل��الدارة العامة للمرور في تنظيم 

احلركة املرورية.
وأش���ار ال��ى ان جناح ط��ي��ران الشرطة 
يحظى باهتمام ومتابعة القيادات االمنية 
بهدف اح��داث نقلة نوعية في مجال دعم 
اخلدمات االمنية اجلوية املناطة بأجهزة 

الداخلية. 

وكيل وزارة الداخلية يشهد وصول الطائرتني

225( من اجلمهورية الفرنسية وصول طائرتني جديدتني نوع )اتش 

الصرعاوي: فخورون مبسيرة اخلير 
والعطاء لسمو ولي العهد 

 أعرب رئيس ديوان احملاسبة الكويتي )باإلنابة( 
عادل الصرعاوي أمس فخر موظفي الديوان واعتزازهم 
مبسيرة اخلير والعطاء لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االح��م��د اجل��اب��ر الصباح التي تنشد حتقيق البناء 

واالزدهار للكويت وشعبها.
وق��ال الصرعاوي في تصريح صحفي مبناسبة 
حلول ال��ذك��رى ال12 لتولي سموه والي��ة العهد ان 
النجاحات الكثيرة واالجن��ازات العديدة التي حققها 
سموه في مختلف املواقع واملناصب جتسد املسيرة 

احلافلة بالعطاء واحلكمة واخلبرة.
وأض���اف ان��ه م��ن حسن الطالع ان تتواكب تلك 

املناسبة مع استقبال سموه اخيرا للفريق املكلف من 
قبل ديوان احملاسبة لالشراف والتدقيق على ميزانية 
دي��وان سموه وه��و التطبيق العملي لشعار دي��وان 

احملاسبة )شركاء ورقباء(.
وأعرب عن امله في ان يكون سموه »القدوة واملثال 
ال��ذي حتتذي به كافة اجلهات احلكومية املشمولة 

برقابة ديوان احملاسبة«.
وذك���ر ان ث��ن��اء سمو العهد على ال���دور الرقابي 
للديوان واجلهود املبذولة من كافة العاملني سيكون 
مبنزلة الدافع للمزيد من العمل املخلص متماشيا مع 

الطموحات ملستقبل واعد ومشرق لدولة الكويت.

 عبدالنبي الغضبان

»ديوان احملاسبة« يشارك في االجتماع الثاني 
للجنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية 

يشارك وفدا من ديوان احملاسبة في االجتماع 
الثاني للجنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة، والذي 
يستضيفه اجلهاز املركزي للمحاسبات في مقر 
دار الدفاع اجل��وي للقوات املسلحة بجمهورية 
مصر العربية، وذل��ك خ��الل الفترة من28-25 

فبراير 2018.
ويترأس الوفد املشارك للديوان مدير الرقابة 
على األداء بالتكليف عادل الكوت، وعضوية كل 
من كبير مدققني سلطان العتيبي ومدقق مشارك 

مبارك السبيعي من إدارة الرقابة على األداء.
وقال رئيس الوفد أن جدول أعمال االجتماع 

يتطرق خلطة العمل 2018/2016 والتي 
تتضمن ورق��ة عمل بحثية من دي��وان احملاسبة 
الكويتي حول دور األجهزة الرقابية في الرقابة 
على اآلثار البيئية للمخلفات الصناعية السائلة، 
كما تشتمل البنود عرضا موجزا من الديوان 
عن نتائج البرنامج التدريبي حول تقييم كفاءة 

التخلص من النفايات الطبية.
وأض���اف ال��ك��وت أن ال��دي��وان سيقدم عرضا 
مرئيا حول جت��ارب أعضاء اللجنة في التدقيق 
البيئي ملوضوع من خارج خطة عمل اللجنة، كما 
سيناقش دور أجهزة الرقابة العليا في الرقابة 
على الشريط الساحلي وذل���ك بالتعاون مع 

جمهورية تونس.
وأشار إلى أنه سيتم إلقاء الضوء على مقترح 
برنامج العمل للسنوات 2020/2018 والبرنامج 
السنوي لعمل اللجنة لعام 2018 وذلك من قبل 
رئيس اللجنة، كما يتناول موضوع االجتماع 
اخلامس عشر السنوي ملجموعة عمل اليوروساي 
للتدقيق البيئي املنعقد بجمهورية ألبانيا في 
أكتوبر 2017، واالجتماع اخلامس عشر للجنة 
التوجيهية ملجموعة عمل اإلنتوساي للتدقيق 
البيئي املنعقد بواشنطن في سبتمبر 2017، 
إلى جانب عرض التصور في مشاركة املجموعة 

بخطة عمل اإلنتوساي 2019/2017.

»نزاهة« تضع إستراتيجية وظيفة 
شاملة للشفافية ومكافحة الفساد 

»معهدالكويت لألبحاث العلمية: الكويت تسير بخطى ثابته
نحو االكتفاء الذاتي من الغذاء

الغضبان: ال ندخر جهدا
في دراسة وبحث أفضل السبل 

لزيادة كفاءة اإلنتاج الغذائي

عبدالعزيز املنصور


