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 يعقوب الصانع مستقبال السفير الهولندي لدى الكويت

د.محمد األحمد متحدثا                                        )محمد خلوصي(

التقى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
يعق����وب الصانع في مكتبه 
العام����ة لألوقاف  باألمان����ة 
الهولن����دي لدى  بالس����فير 
الكويت نيك����والس بيتس، 
حيث تطرقت املباحثات إلى 
جهود الكوي����ت في مكافحة 
اإلرهاب ومتويله والتصدي 

جلرائم غسيل األموال.
وأكد الصانع أن الكويت 
بذل����ت جه����ودا إيجابية في 
مواجهة اإلرهاب فكريا وعمليا 
عبر تطوير اخلطاب الديني 
ودحض األفكار اخلاطئة خاصة 
لدى الشباب، كما مت وضع كل 
س����بل املراقبة فيما يختص 
بتمويل اإلرهاب وفرض قيود 
شديدة حول عمليات حتويل 
األموال للخ����ارج ورصدها 
ملن تذهب وأن تس����ليم هذه 
األموال مقص����ور فقط على 
األعمال اخليرية واإلنسانية 

دارين العلي 

ق����ال نائب املدي����ر العام 
لش����ؤون الرقابة البيئية في 
الهيئة العامة للبيئة د.محمد 
االحمد ان قانون البيئة اجلديدة 
يحتاج إلى بيئة عمل مناسبة 
ومرونة من خالل التعاون مع 
اجله����ات املختلفة في الدولة 

واملجتمع املدني.
كالم األحمد جاء في كلمة 
ألقاها نيابة ع����ن مدير عام 
العامة للبيئة الشيخ  الهيئة 
عبداهلل االحمد في افتتاح ندوة 
حول قان����ون حماية البيئة، 
حيث لفت الى أن الهيئة ارتأت 
أن تكون كل مؤسسات الدولة 
وذوي االختصاص في مجال 
حماية البيئة شركاء حقيقيني 
ف����ي تطبيق م����واد القانون 
وش����ركاء في وضع خارطة 
التعاون  الطري����ق وآلي����ات 
النجاح خاصة  ومتطلب����ات 
القانون مره����ون بآليات  أن 

واإلغاثية.
وأضاف: ان قضية اإلرهاب 
ومكافح����ة متويله ال تخص 
الكويت بعينها، بل هي قضية 
تتطل����ب تضافر دول العالم 
أجمع ومش����اركة من جميع 
األجهزة املعنية بذلك الصدد، 
مشيرا إلى القانون رقم 106 
لسنة 2013 بش����أن مكافحة 
غس����يل األم����وال ومتويل 

واضحة وفترات زمنية محددة 
ومسؤوليات مباشرة.

وأك����د أن املش����رع أدرك 
أن اإلدارة البيئي����ة ف����ي ظل 
االتفاقيات الدولية والتغيرات 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
والتطور التكنولوجي تتطلب 
مرون����ة بالعم����ل واإلجن����از 
فكان����ت مس����احة التعدي����ل 
والتطوي����ر ملزيد من االجناز 
متاحة في ظل االختصاصات 
التي منحت لكل من املجلس 

اإلرهاب الذي أصدرته أخيرا 
الكويت وأن هذا القانون مت 
تفعيله بصورة إيجابية منذ 

صدوره.
من جانبه، شكر السفير 
الهولندي، الصانع على تلك 
اجلهود وآفاق التعاون الرحب 
وعمق الروابط التاريخية على 
صعيد كل املجاالت بني الكويت 
الس����فير  وهولن����دا، مثمنا 
الهولن����دي حفاوة اللقاء مع 
الوزير الصانع واملوضوعات 
التي مت التطرق إليها حول كل 
ما يخدم املصالح املشتركة 
بني الدولتني وشعبيهما، آمال 
تعاونا أفضل على صعيد كل 
املستويات، وقد حضر اللقاء 
م����ع الوزي����ر الصانع وكيل 
وزارة العدل املساعد لشؤون 
التطوي����ر اإلداري واإلعالم 
عبدالعزيز العبداهلل ووكيل 
وزارة العدل املساعد للشؤون 
القانونية زكريا األنصاري.

األعلى للبيئة ومجلس اإلدارة 
ومن خالل الالئحة التنفيذية 
املقرر إصدارها بتوافق جميع 
املؤسسات بالدولة، معلنا أن 
التنفيذية اخلاصة  الالئح����ة 
بالقانون اجلديد تسابق الزمن 
للصدور لكن الهيئة آثرت عدم 
أفراد  إصدارها دون مشاركة 
متخصصني ومؤسسات معنية 
القانون  لتطبيق افضل ملواد 
املختلفة. وعن أهداف الندوة، 
قالت مدي����ر املكتب الفني في 
الهيئة العامة للبيئة فاتن املسلم 
إن هناك أهدافا عديدة لتنظيم 
الندوة يتقدمها االستماع جلميع 
النظ����ر واملالحظات  وجهات 
املختلف����ة واالقتراحات حول 
هذا القانون اجلديد لالستفادة 
منها واتخاذ ما يلزم بشأن ما 
قد يكون مفي����دا من بني هذه 
املالحظات واملقترحات، خاصة 
أن الهيئة بصدد إعداد اللوائح 
التنفيذية  والقرارات والنظم 

لهذا القانون.

استقبل السفير الهولندي لدى الكويت

»البيئة« نظمت ندوة حول القانون اجلديد مبشاركة جهات حكومية وخاصة

الصانع: الكويت بذلت جهوداً مضنية في مكافحة اإلرهاب

األحمد: نسابق الزمن إلصدار الئحة قانون البيئة اجلديد


