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د.بدر اخلضري

د.عبداهلل سهر

ثامر الدخيل

تسليم علم قوة الواجب من القوة اإلماراتية إلى الكويتية

المضحي: على »األشغال« و»الصناعة« وضع 
حل جذري لمجرور الغزالي خالل 3 أشهر

دارين العلي
اكد مدي���ر عام الهيئة العامة 
للبيئ���ة د.ص���اح املضحي ان 
الهيئة حت���رص على العمل في 
كل املجاالت التي يسمح لها بها 
البيئة  القانون للمحافظة على 

احمللية.
واعلن د.املضحي، خال مؤمتر 
صحافي عقده امس، عن قرارات 
التي  املجل���س االعلى للبيئ���ة 
اصدرها خال اجتماعه اخلميس 
املاضي والتي اوصت باغاق 8 
مصانع ملدة اسبوع في الشعيبة 

الغربية وامغرة والري.
وقال املضحي ان املجلس الذي اجتمع برئاس���ة 
النائب األول ملجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس 
املجلس األعلى للبيئة الشيخ جابر املبارك قد ناقش 
عدة موضوعات مهمة على جدول أعماله أبرزها منطقة 
عشيرج التي توجد فيها عدد كبير من احلرف املطلة 
على البحر والتي رصدت الهيئة فيها عدة تعديات 
واضحة عبر الصور امللتقطة من األقمار االصطناعية 
التي تش���ير إلى تغير الشريط الساحلي هناك مما 

يبني عمليات دفان كبيرة حصلت في املنطقة.
وأوضح أن اللجنة األمنية التابعة ملجلس الوزراء 
برئاسة الفريق محمد البدر قامت بإزالة التعديات 
في تلك املنطقة مما ادى الى ظهور وصات وبايبات 
غير قانونية للصرف الصحي تصب مباش���رة في 
جون الكوي���ت، وهذا ما دفع املجل���س األعلى إلى 
اتخاذ قرار هو األشد في تاريخ اجتماعاته ويقضي 
بإلزام اجلهات املعنية بتعديات عش���يرج أن تقدم 
خال اس���بوعني إلى النائب العام مباشرة تقريرا 
يظهر نتائج التفعيل الف���وري لقرار املجلس رقم 
2003/1 الذي يقضي بإزالة احلرف والذي وافقت هيئة 
الصناعة عليه بانتظار تخصيص موقع بديل من 
البلدية، وحتى اآلن لم يتم البت باملوضوع وبالتالي 
على اجلهات املعنية رفع التقرير للمجلس األعلى 
الذي بدوره سيرفعه ملجلس الوزراء إلقرار ازالتها 
نهائيا مع احتفاظ املجلس بتطبيق اجلزاءات بحق 
املخالفني سواء التعديات او الدفان والوصات الغير 

قانونية للمخلفات.
ولفت د.املضحي إلى ان عدد هذه احلرف املخالفة 
يبلغ 30 منشأة من 43، مشيرا الى ان قرارات املجلس 
جاءت بناء على تقرير رفعه الفريق الفني للهيئة 
ويحتوي عل���ى صور وڤيديو األقمار االصطناعية 
والتسلسل التاريخي لتعديات املجلس األعلى، مشيرا 
إلى أن املتسبب بالفوضى في تلك املنطقة سيعاقب 

س���واء كانت جهات حكومية او 
حرفيني.

ولفت د.املضحي إلى ان البند 
الثاني على جدول األعمال منطقة 
الشعيبة الغربية وضاحية علي 
صباح السالم والذي تناول شقني 
األول يتعل���ق مبتابعة املرحلة 
التفتي���ش والتي مت  األولى من 
خالها اغ���اق 12 مصنعا وتبني 
أن 5 مصانع منها لم تلتزم ولم 
تقدم ما يشفع الستمرارية عملها، 
بينما اثبتت ال� 7 مصانع اخرى 
تعاونها وقدمت ما يثبت ازالتها 
أو العمل على ذلك ما دفع املجلس 
إلى ش���كرها على احلرص على التنمية والصحة 

العامة في آن معا.
ولفت إل����ى ان املصانع ال� 5 غي����ر امللتزمة قرر 
املجل����س تطبيق املادة 10 التي توصي باإلغاق ملدة 
أسبوع آخر وتصبح مهددة باإلغاق نهائيا في حال 
عدم التزامها، حيث يحق للمجلس األعلى مخاطبة 
رئيس احملكمة الكلية إلغاقها لوقت غير محدد، مشيرا 
إلى ان احد هذه املصانع ألزم بتقدمي تقرير مباشرة 
إلى النائب األول خال 3 أشهر يقدم ما يفيد بتغيير 
كامل للتقنية املستخدمة، وفي حال عدم التزامه سيتم 
سحب ترخيصه مبينا أن هناك مصنعا آخر سيتم 
اغاقه ملدة أسبوع ايضا وهو من املصانع ال� 37 التي 
كان من املفترض توقيع اوامر صلح معها ولم يلتزم 
باملدة القانونية للتوقيع، وبالتالي س����يتم تصعيد 

العقوبة عليه والتي تصل حلد اإلغاق.
وحتدث د.املضحي عن مجرور الغزالي الذي اتخذ 
املجلس األعلى بشأنه قرارا يقضي بإلزام اجلهات 
املعنية سواء خاصة او حكومية تقدمي تقرير خال 
3 أشهر إلى النائب األول يتضمن اإلجراءات الواجب 
اتخاذها حلل املشكلة نهائيا وجذريا واجلدول الزمني 
إلجراء هذا احلل الفتا إلى ان عدم االلتزام بتسليم 
ه���ذا التقرير أو عدم احتوائ���ه على احلل اجلذري 
يعرض وزارة األشغال وهيئة الصناعة املعنيتني 
باألمر إلجراءات قانونية بحقهم من الهيئة العامة 
للبيئة أي احالتهم إل���ى الهيئة العامة للتحقيقات 

ورفع امرهم إلى مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن مشكلة مجرور الغزالي تتلخص في 
وجود وصات غير قانونية ملياه الصرف الصحي 
على اجلون، مشيرا إلى عدة قرارات وتوصيات وجلان 
شكلت في هذا الش���أن ولم تفعل مما دفع املجلس 
األعلى إلعادة تفعيل قراره السابق في 2003/5/28 

املتعلق مبعاجلة األمر في تلك املنطقة.

»السكنية«: مزايدة شركة المساكن
منخفضة التكاليف 16 الجاري

أعلن نائب املدير العام لشؤون 
االس����تثمار والقطاع اخلاص في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
م.عيسى خدادة امس ان املؤسسة 
ستطرح مزايدة لبيع 50% من أسهم 
ش����ركة تنفيذ مش����روع املساكن 
منخفضة التكاليف في 16 اجلاري. 
واضاف خدادة ان مزايدة املشروع 
ستطرح بنظام ال� »بي.أو.تي« وملدة 
اس����تثمار تصل الى 43 عاما. من 
جهة اخرى، دعت املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية التالية أسماؤهم 
او من ينوب عنه����م واملخصص 
لهم مساكن حكومية الى مراجعة 
املؤسسة خال 15 يوما من تاريخ 

إذاعة ونشر هذا اإلعان، وهم:

مالحظاتالمنطقةالقطعةرقم الوحدةاالسم

جليب 10120بتلة خليفة حمود املجاوب
الشيوخ

تخصيص بيت بديل
مبدينة سعد العبداهلل

جليب 2620عائشة فيروز سالم
الشيوخ

تخصيص بيت بديل
مبدينة سعد العبداهلل

المنطقةالقطعةرقم الوحدةاالسم
بدر مطلق إبراهيم 

جليب الشيوخ12720العيبان

فيحان عبيد الرحمن 
األندلس17113شريان

بنيان غايب تركي 
الظهر44العصيمي

المنطقةالقطعةرقم الوحدةاالسم

 عمارة شقة 2فاطمة علي حسن
صباح السالم9

احمد عبداهلل علي 
عبداهلل املبارك5676احلواج

برعاية رئيس األركان العامة للجيش وحضور المال

القوة البحرية تحتفل بتسليم وتسلم
قيادة قوة الواجب 152

برعاية رئيس االركان للجيش الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد 
وبحضور آمر القوة البحرية اللواء الركن احمد املا احتفلت القوة 
البحرية صباح امس بقاعدة محمد االحمد البحرية مبراسم تسليم 
وتسلم قيادة قوة الواجب 152 البحرية، حيث تعتبر قوة الواجب 
من القوات البحرية املشتركة والتي تأتي في إطار التعاون املشترك 

لبحريات دول التحالف البحري.
استهل احلفل بتاوة عطرة من آيات الذكر احلكيم ثم كلمة آلمر 
القوة البحري����ة رحب من خالها بقائد القي����ادة املركزية البحرية 
األميركية واألسطول اخلامس األدميرال وليام جورتني واحلضور 
الكرمي. مبينا اهمية طبيعة العمل املناطة بقوة الواجب 152 والعمليات 
البحرية املكلف����ة بها في مياه اخلليج العربي والتي تتمحور حول 
احلفاظ على املاحة البحرية للسفن التجارية واملدنية املتواجدة في 
مياه اخلليج العربي وتأمني وضمان امن وس����امة االرواح والبيئة 

البحرية.
وبهذه املناسبة اشاد آمر القوة البحرية اللواء املا بدور القيادة 
الس����ابقة لقوة الواجب من دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
والتي ادت العمل املناط بها على أكمل وجه، وتس����ليم القيادة الى 
القوة البحرية للكويت، مؤكدا حرص القيادة العسكرية على تعزيز 
التعاون والعمل املشترك بني القوات املتحالفة في تنفيذ واجباتها، 

متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
بعدها جرت مراس����م التسلم والتسليم لعلم قيادة قوة الواجب 
152 من القوة البحرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة الى القوة 
البحرية للكويت. حضر مراس����م التسليم والتسلم معاون رئيس 
االركان لهيئة العمليات واخلطط اللواء الركن عبدالرحمن العثمان 

وعدد من كبار قادة اجليش.

الدخيل: دول التعاون شهدت انفتاحًا إعالميًا مستنيرًا في الدعوة لتبني ميثاق »كوغر«

»غاب إف إم« و»أرابرس«: صاحب السمو  المدافع األول
عن حرية الصحافة واإلعالم في الكويت

سهر مديرًا لإلدارة المركزية لإلحصاء بدرجة وكيل وزارة

اخلليجي، بعيدا عن املنهجية 
واملعايير التي تخدم وتراعي 
املجتمعات االخرى، وال تعير 
اهتماما كافيا مبعايير املجتمع 

العربي اخلليجي.
وقال د.بدر اخلضري رئيس 
»غ���اب اف ام« ف���رع الكويت 
ان احتفالنا بي���وم الصحافة 
اخلليجية يأتي مع تدش���يننا 
الول ميثاق اعامي وصحافي 
خليجي وهو ميثاق »كوغر« 
للصحافة واالعام اخلليجي، 
ليكون منطلقا واساسا ومنهاجا 
لقواع���د املدرس���ة االعامية 
اخلليجية التي اسستها »غاب 
اف ام« حيث احتوى امليثاق على 
6 بنود حددت في مجملها فلسفة 
االعام واالعامي اخلليجي، اذ 
اكدت امل���ادة االولى أن االعام 
والصحافة اخلليجية هما فكر 
وفلس���فة يعبران عن الهوية 
اخلليجية العربية واالسامية 
للمجتمع اخلليجي، وشددت 
املادة الثانية على ان املؤسسة 
او الهيئة الصحافية واالعامية 

اجل التنمية الوطنية وتعزيز 
الهوية والثقافة وقيم املجتمع 
العرب���ي اخلليج���ي ومفهوم 
املواطن���ة اخلليجية، والدفاع 
الصحافي واالعامي عن كل ما 
ميس امن وسمعة دول وشعب 
ومقوم���ات اخللي���ج والوجه 
العربية،  احلض���اري لام���ة 
مؤكدين ان الصحافة واالعام 
الكويتي قام بواجبه في التعامل 
املهن���ي والوطني مع االحداث 
بعيدا عن التهويل والتضخيم 
وبث روح الكراهية واستخدام 
وسائل االعام لاساءة للشعوب 
واملجتمعات الصديقة، مضيفا 
في الوقت نفسه: على ان »غاب 
اف ام« ستس���تمر في الدعوة 
لتبني ميثاق »كوغر« للصحافة 
واالعام اخلليجي، وهو اول 
ميثاق شرف صحافي خليجي 
دش���ناه التزاما بواجبنا نحو 
االرتق���اء بالعم���ل الصحافي 
واالعامي اخلليج���ي، يحدد 
وبشكل واضح اسس ومبادئ ما 
يجب ان يكون عليه الصحافي 

م���ن جانب���ه ق���ال رئيس 
»كوغ���ر« ورئي���س اجلمعية 
العربي���ة للصحاف���ة وحرية 
االع���ام »اراب���رس« ط���ارق 
الشمري ان تدشني يوم خليجي 
للصحافة اخلليجية هو اعتراف 
وش���كر من قبل كل من »غاب 
اف ام« و»اراب���رس« مبا قدمه 
الصحافي���ون واالعامي���ون 
اخلليجي���ون من جهود جتاه 
الصحافة ف���ي اخلليج طوال 
اكثر من نص���ف قرن. كما ان 
ميث���اق »كوغ���ر« للصحافة 
اخلليجي���ة جاء لك���ي يحدد 
وألول م���رة منهاجا ومعايير 
واسسا تنطلق منها الصحافة 
واالع���ام اخلليجي والعربي، 
تراعي قيم ومب���ادئ وثقافة 
املجتمع اخلليجي السياسية 
والدينية واالجتماعية. بعيدا 
عن التبعية االعامية لكي تكون 
الصحافة اخلليجية رمزا من 

رموز العالم العربي.
يشار الى ان كا من »غاب 
اف ام« و»ارابرس« تعمان على 
تأسيس معايير ومرجعية حتدد 
مسار االعام اخلليجي والعربي، 
بعيدا عن املعايير واملرتكزات 
الغربية، وهما احدى ش���بكة 
منظم���ات وجمعيات مجلس 
العاق���ات اخلليجية الدولية 
»كوغر«، والذي بدوره يسعى 
التعريف مبؤسس���ات  ال���ى 
واجنازات شعب ودول اخلليج 
في احملاف���ل الدولية، ويتبنى 
ثقاف���ة احلوار ومد جس���ور 
العاقات بني اخلليج والعالم. 
وه���و مس���جل ومش���هر في 
بريطانيا منذ ديسمبر 2005.

اخلليجي���ة ه���ي مؤسس���ة 
مجتمعية، تضم مجموعة من 
اصحاب الفكر واالجتاهات، تعمل 
على ترسيخ وجود مؤسسات 
املجتم���ع املدن���ي اخلليج���ي 
املتحضر، بينما اوضحت املادة 
الثالثة أن االعامي والصحافي 
اخلليجي، هو شخص مسؤول 
يعبر عن مجموعة من الرؤى 
التي  والتصورات واالف���كار، 
تسعى الى االرتقاء بكل املجاالت 
وعلى االصعدة كافة من اجل 
بن���اء مجتمع خليج���ي واع 

ومسؤول.
واضاف اخلضري ان البند 
الرابع من امليثاق حدد مفهوم 
االعامي والصحافي اخلليجي 
انس���ان يس���اهم سواء  بأنه 
بطريق مباشر او غير مباشر 
في نشر القيم واملبادئ النبيلة، 
ويتصدى في عمله لكل اشكال 
االسفاف واالنحدار والهبوط في 
العام اخلليجي، بينما  الذوق 
شددت املادة اخلامسة على ان 
الرسالة االعامية اخلليجية هي 
رسالة موضوعية ترتكز على 
الصدق واالمانة وعدم املبالغة 
في نقل الرؤى واحلقائق الى 
املتلق���ني في حني ان  جمهور 
املادة السادس���ة جاءت لتؤكد 
أن الرسالة االعامية اخلليجية، 
الدعوة  هي اح���دى رس���ائل 
اخلليجية املتحضرة التي تعمل 
على نشر ثقافة التسامح وحوار 
احلضارات وتقبل اآلخر ونقل 
الصورة احلقيقي���ة للمبادئ 
االسامية السمحة، ومحاربة 
التعصب والتطرف وبث روح 

الكراهية بني الشعوب.

هنأ رئيس واعضاء كل من 
اجلمعية اخلليجية للصحافة 
وحري���ة االعام )غاب اف ام( 
العربية للصحافة  واجلمعية 
وحري���ة االع���ام )ارابرس( 
واالعامي���ني  الصحافي���ني 
الذكرى  اخلليجيني مبناسبة 
الس���نوية لي���وم الصحاف���ة 
اخلليجي���ة، وال���ذي يصادف 
اليوم العاشر من الشهر اجلاري 
ومت اطاقه م���ن قبل مجلس 
العاق���ات اخلليجية الدولية 
)كوغر( واك���دوا في تصريح 
صحافي ان »حرية الصحافة 
واالعام في دول اخلليج، شهدت 
تطورا كبيرا مقارنة بالفترات 
املاضية« مؤكدين ان »الصحافة 
اخلليجية ومنها الكويتية هي 
مزيج بني العمل على تعميق 
الهوي���ة والثقاف���ة اخلليجية 
وااللتزام باملسؤولية وممارسة 

احلرية«.
وقال الرئيس العام للجمعية 
اخلليجي���ة للصحافة وحرية 
االعام ب���� »كوغر« )غاب اف 
ام( ثام���ر الدخي���ل ان مرور 
الذكرى السنوية ليوم الصحافة 
اخلليجية، يجعلنا نؤكد وبكل 
فخ���ر عل���ى ان دول اخلليج 
العربية ومنها الكويت شهدت 
انفتاحا اعاميا كبيرا،  حاليا 
ق���اده صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد، الراعي 
االول حلري���ة الصحاف���ة في 
الكويت، حيث كانت من نتائجه 
التزام القائمني على وس���ائل 
االعام من صحافيي وممارسي 
الكويت  ف���ي  العمل االعامي 
باستخدام وسائل االعام من 

مت تعيني د.عبداهلل يوسف سهر مديرا لادارة 
املركزية لاحصاء بدرجة وكيل وزارة.

واجلدير بالذكر ان د.عبداهلل حاصل على 
درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم السياسية 
تخصص التنظيم الدولي من جامعة كنتاكي في 
الواليات املتحدة االميركية، ودرجة املاجستير 
في الشؤون الدولية من جامعة والية فلوريدا، 
ودرجة البكالوريس تخصص العلوم السياسية 

من جامعة الكويت.
كما نال د.س����هر عدة مناص����ب فقد عمل 
مستشارا لرئيس جهاز االمن الوطني، واستاذا 
زائرا في جامعة لندن، واستاذا مشاركا في قسم 
العلوم السياسية بجامعة الكويت، محاضرا 
في جامعة كنتاكي بالواليات املتحدة، ومعيد 

عضو بعثة بكلية التجارة واالقتصاد والعلوم 
الكويت، ورئيس جمعية  السياسية بجامعة 
اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عام 
2006، ومحاضرا للقياديني في اكادميية مبارك 
العبداهلل – وزارة الدفاع اغسطس 2002، وقد 

درس العديد من املقررات منها:
1- التنظيم الدولي بجامعة الكويت.

2- االم����ن القوم����ي الكويت����ي بجامع����ة 
الكويت.

3- التخطيط االستراتيجي الدولي بجامعة 
الكويت مبرحلة املاجستير.

4- نظرية السياسة الدولية بجامعة الكويت 
مبرحلة املاجستير.

5- مقدمة في السياسة الدولية في جامعة 

الكويت وجامعة كنتاكي.
وشارك في تدريس مقرر القانون الدولي 
بجامع����ة كنتاكي كما اش����رف على فريق من 
وزارة التخطيط واشترك في عمل دراسة حول 
»رؤى مستقبلية لدور الكويت في منطقة شمال 
اخلليج العربي في ضوء املتغيرات االقليمية 

والعاملية«.
وهو كاتب صحافي في العديد من الصحف 
الكويتية منها جريدة الراي، جريدة »األنباء«، 
جريدة الدار، جريدة الوسط، وجريدة الوطن 
حاليا، وعضو في جمعية الصحافيني الكويتية 
ومحلل سياسي اخباري في اذاعة وتلفزيون 
الكويت وعدد من الفضائيات احمللية واالقليمية 

والدولية.

د.صالح املضحي


