الفريق الدوسري يترأس وفدًا أمنيًا في زيارة لتركيا

األربعاء  11رجب 1439هـ
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غادر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري ،البالد أمس الثالثاء على رأس وفد أمني
في زيارة رسمية للجمهورية التركية تستغرق عدة أيام.
وكان في وداع الفريق الدوسري على أرض مطار الكويت الدولي عدد من القيادات األمنية.
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ُ
بخصوص «عجز عهد الطوابع البريدية»

بوشهري :إحالة قياديني إلى «مكافحة الفساد»
كتب فايز الزعل

د .جنان بو�صهري

أعلنت وزي ��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون االس �ك��ان وزي ��رة ال��دول��ة لشؤون
ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة د .ج�ن��ان ب��وش�ه��ري ع��ن اح��ال��ة واق�ع��ة وج��ود
عجز في عهدة الطوابع البريدية في أرشيف الوزارة الى الهيئة
ً
العامة لمكافحة الفساد ،الفتة ال��ى أن ال ��وزارة أج��رت تحقيقا
ً
اداري��ا تبين على اث��ره وج��ود شبهة جريمة اعتداء على المال
العام.
وقالت بوشهري في بيان صحافي أمس ان بعد انتهاء الجرد
السنوي في قسم أرشيف طوابع قطاع البريد تبين وجود عجز
في عهدة الطوابع وم��ن بينها طوابع ن��ادرة وقيمة ،الفتة الى
أن عهد الطوابع تعد بمنزلة العهد المالية ،الى جانب القيمة
المعنوية التراثية للطوابع القديمة التي ال تقدر بثمن والتي

توثق تاريخ الكويت في مختلف المراحل الزمنية.
وأوض �ح��ت د .ب��وش�ه��ري أن ال�ب��الغ ال�م�ق��دم ال��ى هيئة مكافحة
الفساد تضمن اح��ال��ة قياديين وموظفين حاليين وسابقين
م�س��ؤول�ي��ن ع��ن ع�ه��دة ال �ط��واب��ع ال�ب��ري��دي��ة للتحقيق معهم في
الواقعة ،مشددة على أن الوزارة لن تتوانى عن احالة أي قيادي
أو موظف الى جهات التحقيق وذلك للحفاظ على المال العام
واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسببين.
وأكدت بوشهري أن مواجهة الفساد وأسبابه أولوية حكومية،
وفي ظل توجيهات سمو رئيس ال��وزراء الشيخ جابر المبارك
ل �م��واج �ه��ة م �ظ��اه��ر ال �ف �س ��اد وال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى خ��زي �ن��ة ال ��دول ��ة
ومحاسبة كل من يتسبب في المساس باألموال العامة ،الفتة
الى أن الوزارة ماضية في محاسبة كل من يتسبب في التجاوز
على القوانين مهما كان منصبه.

«الصيادين» :نعاني من القرارات غير املدروسة
أك��د رئ�ي��س االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي ل�ص�ي��ادي األس �م��اك ظاهر
ال� �ص ��وي ��ان أن االت � �ح� ��اد ه ��و ال �م �م �ث��ل ال ��وح �ي ��د ل�ج�م��وع
الصيادين والمسؤول المباشر عن توفير االمن الغذائي
من الربيان واالسماك المحلية للمستهلكين باألسواق
وأن � � ��ه ي �س �ع��ى دائ � �م� ��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق ط� �م ��وح ��ات وت �ط �ل �ع��ات
ج�م��وع ال�ص�ي��ادي��ن ال�ع��ام�ل�ي��ن ف��ي مهنة ال�ص�ي��د ،مشيرا
ال ��ى ال �ت �ع��اون ال �ه��ادف وال �ب �ن��اء ب�ي��ن االت �ح��اد وال�ج�ه��ات
الحكومية المعنية بقطاع الصيد والذي يجب ان يستمر
لخدمة بلدنا الكويت وللصالح العام.
وه �ن��أ ال �ص��وي��ان ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ي��وس��ف ع �ل��ى ت��ول�ي��ه
منصب مدير عام الهيئة العامة للزراعة ،آمال ازالة جميع
التحديات التي تواجه الصيادين في عهده.
وأش ��ار ال��ى أن ال�ف�ت��رة الماضية ش�ه��دت اص ��دار ع��دد من
القرارات التي تهم قطاع الصيد ومنها ما يخص مواسم
الصيد والبعض منها ج��اء ايجابيا وتحقيقا لمطالب
الصيادين ومنها ما جاء سلبيا وظالما وبال دراسة مثل
تعليق موعد صيد الربيان بالمياه االقليمية الكويتية
ح �ت��ى اش� �ع ��ار آخ � ��ر ،م��وض �ح��ا أن� ��ه ورغ � ��م االج �ت �م��اع��ات
بالجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد وتقدمنا
ب�ت�ق��اري��ر متكاملة م��ن ق�ب��ل االت �ح��اد ت��وض��ح ال��وف��رة في
ان�ت��اج الربيان لمدة االرب��ع س�ن��وات الماضية حيث بلغ
ً
مصيد الربيان بالموسم السابق حوالي  2385طنا اال
ً
أن هناك اص��رارا من قبل بعض المسؤولين على الحاق
الضرر المباشر بالصيادين الكويتيين والقضاء على

مهنة ال�ص�ي��د ال�ت��ي اص�ب�ح��ت ط ��ارده ل�ل�ب�ع��ض .وذك ��ر ان
اتحاد الصيادين بناء على طلب الجهات المعنية قدم
ت�ق��ري��ري��ن شاملين ع��ن رؤي ��ة االت �ح��اد ل�م�خ��زون ال��رب�ي��ان
واالسماك بالميه االقليمية الكويتية ومواسمها ومدى
وفرتها وشدد الصويان على ضرورة أن تتواءم القرارات
ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ع ق � ��رارات ال � ��دول ال �م �ج��اورة وخ��اص��ة دول
مجلس التعاون الخليجى ،حتى ال يتم هضم حق الصياد
والمستهلك الكويتي لحساب صيادي الدول المجاورة،
فنحن في بحر مفتوح ولو لم نأخذ حصتنا من الربيان
وال�ث��روة السمكية سيأخذها ص�ي��ادو ال��دول المجاورة،
ونشتري منتجنا بعد دخ��ول��ه بلدنا م��ن اآلخ��ري��ن على
شكل مستورد .وق��ال ان االت�ح��اد م��ازال يسعى لتحقيق
جميع مطالب الصيادين وق��د تقدم بالعديد من الكتب
لتنفيذ ق��ري��ة ال �ص �ي��ادي��ن ال �ت��ي ت��م ازال �ت �ه��ا ف��ي عشيرج
ً
منذ ما يزيد عن  18عاما ،منتقدا تأخر بعض الجهات
المعنية ف��ي ت�ن�ف�ي��ذه وت��أج�ي�ل��ه ال�م�س�ت�م��ر ،ل�ك��ن االت�ح��اد
سيسعى لتنفيذ ه��ذا المشروع ال�ه��ام للنهوض بقطاع
الصيد .وثمن الصويان جهود نائب المدير العام لقطاع
الثروة السمكية مطالبا بالمزيد من الجهود لخدمة هذا
القطاع الحيوي وتقديم الدعم الكامل للمنتج المحلي
الذي يوفر األمن الغذائي المحبب لسكان الكويت ،منوها
ب��أه�م�ي��ة ن�ق��ل س��وق االس �م��اك ال�م�س�ت��وردة م��ن ش��رق في
موعده نهاية مارس الى موقعه الجديد في الري ونحن
نأمل بعدم تمديد بقائه في شرق المخصص لألسماك

المحلية ،طبقا ل��وع��ود وزي��ر ال�ت�ج��ارة ،م��ؤك��دا أن اتحاد
الصيادين حريص على الصالح العام.
وش� ��دد ال �ص��وي��ان ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت�ح�ق�ي��ق ج�م�ي��ع م�ط��ال��ب
ال�ص�ي��ادي��ن ال�ع��ال�ق��ة ،وال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا أن ت�ط��ور قطاع
ال �ص �ي��د وت��رت �ق��ي ب��ال�م�ه�ن��ة ،آم ��ال م��ن ال �ج �ه��ات المعنية
ات �خ��اذ ال �ق��رار واع ��الن ب��دء م��وس��م ص�ي��د ال��رب�ي��ان ال�ق��ادم
ف��ي م��وع��ده ب��ال�م�ي��اه ال��دول�ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة أس ��وة ب��ال��دول
المجاورة وعدم ترك الصيادين الكويتيين حائرين بهذا
الشكل ،موضحا أن الربيان هو اقتصاد وطني من حق
الصياد الكويتي أس��وة ب��ال��دول ال�م�ج��اورة .واستعرض
الصويان بعض انجازات االتحاد ،مشيرا الى قرار لجنة
الخدمات بمجلس الوزراء بتأجيل اغالق نقعه الشمالن
ح �ت��ى ت��وف �ي��ر ال �ب��دي��ل ال �م �ن��اس��ب ،م �ش��ددا ع �ل��ى ض ��رورة
االس�ت�ع�ج��ال بتنفيذ ت��وص�ي��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب��اخ��راج
جميع القطع البحرية غير المرخصة للصيد من نقعة
الشمالن ونجاح االتحاد بتنظيف نقعة الشمالن يوميا
من قبل عمال وط��راد االتحاد ،هذا باالضافة الى تعديل
ً
قرار صيد الكنعد ليكون موحدا مع دول مجلس التعاون
الخليجي .وأكد أن االتحاد الزال يبذل جهودا كبيرة مع
الجهات المعنية اللغاء  180مخالفة تم تحريرها من قبل
الهيئة العامة للبيئة دون أي سبب للنجات وط��راري��د
ال�ص�ي��د ال�ت��ي ك��ان��ت متوقفة ف��ي نقعة ال�ش�م��الن بتاريخ
 1/2/2017وأغ�ل��ب ال�ص�ي��ادي��ن ك��ان��وا خ��ارج ال�ب��الد بعد
انتهاء موسم صيد الربيان في .2017/1/1

خالل حلقة نقاشية أقامتها جمعية املحامني

العنزي :قانون حماية البيئة يطبق
على الجميع ..وال استثناءات
املطر :الوضع البيئي
مرير ..والتلوث ليست
له حدود جغرافية
الحميدان :تأثيرات
التلوث دائمة ..واملشكلة
ليست في القانون بل
في سلوك األفراد

العنزي واملطر واحلميدان خالل احللقة النقا�صية

كتب محمد عبد الحفيظ

أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة
م .محمد العنزي أن ق��ان��ون حماية البيئة أسهم ف��ي ح��ل الكثير
من قضايا البيئة التي أصبحت ض��رورة ملحة بعد أن تجاوزت
تأثيراتها على صحة االن �س��ان ،مشيرا ال��ى أهمية ال�ق��ان��ون رقم
 99لسنة  2015اذ أسهم من خالل تعديالت تشريعية في تنظيم
القضايا البيئية ف��ي ال�ب��الد واع ��ادة ت��وزي��ع االخ�ت�ص��اص��ات بين
جهات الدولة العامة والخاصة وكذلك األفراد وفق المادة الثانية
م��ن ال �ق��ان��ون .وأض� ��اف ف��ي كلمته خ ��الل ال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة التي
أقامتها لجنة ال��دف��اع ع��ن حماية البيئة ف��ي جمعية المحامين
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ع�ن��وان «اي �ج��اب �ي��ات وس�ل�ب�ي��ات وآل �ي��ة تطبيق ق��ان��ون
البيئة» م�س��اء أم��س األول بمقر الجمعية أن ال�ق��ان��ون ج��اء ب � 9
أب ��واب وي�ت�ض�م��ن  181م ��ادة ض�م��ت ق�ض��اي��ا بيئية ح�ي��وي��ة تأتي
ج�م�ي�ع�ه��ا ف��ي اط� ��ار ال�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وت��وع �ي��ة المجتمع
بضرورة االلتزام بها.
وأشار العنزي الى أن الباب السابع من القانون يختص بتوصيف
ال �ع �ق��وب��ات ال�م�س�ت�ح�ق��ة ع�ل��ى ال �ج��رائ��م ال�ب�ي�ئ�ي��ة ب��أن��واع �ه��ا ،مبينا
أن العقوبات تصل ال��ى االع ��دام والحبس المؤبد ب��االض��اف��ة الى
الغرامة التي قد تصل الى ماليين الدنانير على كل من يؤثر على
مكونات البيئة.
وب� َّ�ي��ن أن ال �ق��ان��ون ت�ت�ض�م��ن ال �ع��دي��د م��ن ال� �م ��واد ل�ح�م��اي��ة البيئة
البحرية ،ول��م يقتصر األم��ر على تطبيق القانون بل أيضا سمح
بالقيام باجراءات لوقف الضرر ،الفتا في الوقت ذاته الى وجود
تنسيق م�ب��اش��ر للحيلولة دون ص��رف أي م�ل��وث��ات ،ول�ك��ن هناك
مشكالت بئية قائمة نتيجة تراكمت ل� 50سنة مضت والحلول لم
ت��أت سريعا ،لذلك قمنا بالتشديد على بعض مؤسسات الدولة
بوضع برامج زمنية ملزمة لوقف هذه األضرار.
وأوضح العنزي أن قانون حماية البيئة يتم تطبيقه على الجميع
وب �م �س �ط��رة واح� � ��دة ،وال��دل �ي��ل ان ��ه ت ��م رف ��ع ق �ض��اي��ا ع �ل��ى وزارات
ومؤسسات عامة وخاصة وأفراد حتى وصلت الى أكثر من 1600
قضية حتى اآلن ،مشيرا ال ثمة صعوبة تغيير الثقافة المجتمعية،
فاليوم نواجه ردة فعل عنيفة ومقدرة من المجتمع في الكويت لكل
من يخالف قانون حماية البيئة مثل التدخين على سبيل المثال،

(ت�صوير :عالء البوريني)

مؤكدا أهمية تغيير الثقافة المجتمعية وحماية أف��راد المجتمع
من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وم��ن جانبه أك��د عضو مجلس األم��ة السابق األك��ادي�م��ي د .حمد
المطر وجود مشاكل بيئية حقيقية تتعلق بمشاكل الهواء والماء
وتلوث التربة ومشاكل الصرف الصحي ومشاكل الغزو البيئية،
ناهيك عن عدم وجود رقابة بيئية على المصانع وغير ذلك.
وأض��اف أن��ه منذ  13عاما وحتى اآلن تأتي مانشيتات الصحف
لتؤكد وجود كم هائل من التلوث دون وجود جدوى حقيقية من
القائمين عل هذا األمر للحد من التلوث ،الفتا الى وجود القوانين
ال�خ��اص��ة بالمتعدين ع�ل��ى البيئة ال�ك��وي�ت�ي��ة ول�ك��ن م��ن ي�ع��اق��ب؟ ،
مؤكدا في الوقت ذاته أن تلوث البيئة هو مسؤولية الجميع دون
استثناء.
َّ
وبين المطر أن الواقع البيئي الكويتي مرير ،محذرا من خطورة
استمرار األوض��اع البيئية الحالية دون معالجة جذرية ،السيما
أن التلوث ليس له حدود جغرافية  ،فما يحدث بالصين وروسيا
والبحرين وغيرها من ال��دول يؤثر علينا بالكويت ،الفتا ال��ى أن
المشاكل البيئية م�ح��ددة وم�ع��روف��ة ال�م�ص��در ول�ك��ن الي��وج��د لها
حلول نتيجة غياب العمل الحقيقي لذلك.
ودع � � ��ا ال � ��ى زي� � � ��ادة ال� �ت ��وع� �ي ��ة ف� ��ي ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �ب �ي �ئ �ي��ة م� ��ن ج�ه��ة
واالهتمام بايجاد ك��وادر بيئية من جهة أخ��رى ،مطالبا بتفعيل
ال�ض�ب�ط�ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة م ��ن خ ��الل ف ��رض ع �ق��وب��ات م�ل�م��وس��ة على
ال�ج�ه��ات ال�م�خ��ال�ف��ة ل ��الج ��راءات البيئية م��ن خ��الل التنسيق بين
الهيئة العامة للبيئة والجهات األخرى ذات العالقة.
وب��دوره قال مستشار لجنة الدفاع عن حماية البيئة المحامي د.
سعود الحميدان ان العالم شهد حوادث كبيرة ومتعددة أدت الى
خسائر ف��ادح��ة ف��ي األرواح والممتلكات نتيجة ان�ت�ش��ار التلوث
البيئي ال�خ�ض�ي��رة ،م�س�ت��ذك��را ح ��ادث ب��وب��ال ف��ي ال�ه�ن��د ع��ام 1984
الذي أدى الى وفاة  15000شخص خالل  3سنوات  ،وألول مرة في
التاريخ تتغير الجينات الى اآلن بسبب انفجار مصنع مبيدات.
وأوضح أن دول العالم الكبرى ال تنشأ مصانع كيميائية بدولها،
وص��درت ذلك الى دول العالم الثالث ،لعلمها بأن التلوث البيئي
ل��ه تأثيرات دائ�م��ة وليست مرحلية ،منوها ال��ى أن��ه وبعد الثورة
الصناعية كانت هناك زيادة كبيرة في المصانع مع غياب الوعي
البيئي ومدى خطورته.

«املحاسبة» يستضيف ملتقى التدقيق
املبني على املخاطر
أكد ديوان المحاسبة أمس الثالثاء أن الملتقى
العلمي األول ال��ذي سيستضيفه خالل الفترة
ب �ي��ن  9إل ��ى  11أب ��ري ��ل ال�م�ق�ب��ل ب��ال �ت �ع��اون مع
ج �ه��از ال �ت��دق �ي��ق األع �ل��ى ب��أل�ب��ان�ي��ا ي �ه��دف ال��ى
الوقوف على آخر المستجدات العالمية حول
التدقيق المبني على المخاطر .وقالت عضو
الفريق الفني للملتقى وعضو أول في المكتب
الفني لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة
بالديوان ايمان الهويدي في بيان صحافي ان
الملتقى يهدف الى تفعيل بنود االتفاقية التي
أبرمها الجهازان العام الماضي بشأن تطوير
التعاون المهني والتقني بين الطرفين فضال
ع��ن ت �ب��ادل ال�م�ع�ل��وم��ات وال �خ �ب��رات لتحسين
منهجية التدقيق.

وأوض� �ح ��ت ال �ه��وي��دي أن ال �م �ح��اور ال��رئ�ي�س��ة
ل�ل�م�ل�ت�ق��ى ال� ��ذي ي �ش ��ارك ف �ي��ه ع ��دد م ��ن أج �ه��زة
الرقابة العليا األوروب�ي��ة مثل مكتب التدقيق
ال ��وط �ن ��ي ل �ج �م �ه��وري��ة ك ��وس ��وف ��و وال �م �ج �ل��س
األع �ل��ى ل �م��راج �ع��ة ال �ح �س��اب��ات ال �ب��ول �ن��دي ال��ى
ج ��ان ��ب ب �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات ال �م �ح �ل �ي��ة ت�ت�ض�م��ن
موضوع مخاطر العمل المؤسسي الى جانب
المحور الخاص بالبيانات الضخمة.
يذكر أن الجهازين الكويتي واألل�ب��ان��ي أبرما
ع ��ام  2017ات �ف��اق �ي��ة ت �ع ��اون ب�ي�ن�ه�م��ا ل�ت�ع��زي��ز
ال�ع��الق��ات الثنائية بين الطرفين ف��ي مختلف
ال �م �ج��االت خ��اص��ة م �ج��ال��ي ت �ط��وي��ر ال�ت��دق�ي��ق
العام وتوسيع أفق ومجاالت التعاون المهني
والتقني بين الجهازين.

الجيش :رماية بالذخيرة الحية اليوم
أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات
العامة بالجيش للم�واطنين والمقيمين من
مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه ،عن
قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية
ب��ال��ذخ�ي��رة ال�ح�ي��ة ،وذل ��ك ال �ي��وم م��ن الساعة
ال �س��اب �ع��ة ص �ب��اح��ا ح �ت��ى ال �س��ادس��ة م �س��اء:
ف��ي م �ي��دان ال��رم��اي��ة ال�ب �ح��ري وال �م �ش��ار اليه
ع �ل��ى م �س��اف��ة  16.5م �ي��ل ب �ح��ري ش ��رق رأس
ً
الجليعة ام �ت��دادا لجزيرة ق ��اروه ،وبمسافة
ً
 6أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا الى
جزيرة أم المرادم مهيبة بجميع المواطنين
والمقيمين من مرتادي البحر ،عدم االقتراب
من المنطقة المذكورة خالل الفترة المعلنة،
ً
حرصا منها على سالمة الجميع.

