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رصدت بالمستندات مخالفتهما لقانون حماية البيئة والتسبب في تلوث مساحات واسعة من البيئة البحرية بالمنطقة الجنوبية خالل أغسطس الماضي

»البيئة« حتمّل مؤسسة البترول و»نفط اخلليج« مسؤولية التسرب النفطي
وجهــت الهيئــة العامــة 
للبيئــة مخالفــات للجهات 
التســرب  فــي  املتســببة 
النفطــي الــذي حصــل في 
أغســطس املاضي وتسبب 
في تلوث مســاحات واسعة 
من البيئة البحرية في املنطقة 
اجلنوبيــة، حيــث وجهــت 
محضر ضبط مخالفة بيئية 
طبقا ألحكام القانون رقم 4٢ 
لسنة ٢٠١4 لكل من مؤسسة 
البترول الكويتية وللشركة 
الكويتية لنفط اخلليج بعد 
التثبت من مسؤوليتهما عن 
حوادث االنسكابات النفطية 
في تلك املنطقــة. وجاء في 
احملضر أن مؤسسة البترول 
مسؤولة عن مخالفة املواد 8٠، 
86، ١55، ١58، ١59، ١٧٣، بينما 
خولفت نفط اخلليج عن68، 
 ،١58 ،١55‘86 ،8٣ ،8٧، ٠5 ،٧٣

.١6١، ٠59
»األنبــاء« حصلــت على 
نســخة من محضر املخالفة 
املوجهــة لكلتــا الشــركتني 
وجاء فــي احملضــر املوجه 
إلى مؤسسة البترول واملؤرخ 
بتاريخ أمس األول أنه: بناء 
علــى البالغ الــوارد للهيئة 
العامة للبيئة من إدارة خفر 
الســواحل بوزارة الداخلية 
يوم اخلميس ١٠ أغســطس 
٢٠١٧ بشأن رصد بقعة زيت 
بالقرب من ميناء الزور وما 
تبعــه من بالغات من جهات 
املدنــي  الدولــة واملجتمــع 
بوقوع أضرار على شواطئ 
السواحل اجلنوبية من البالد 
ومحطات القوى الكهربائية 
التابعة لوزارة الكهرباء، ومن 
حيــث إن املــادة رقم 68 من 
قانون حماية البيئة 4٢ لسنة 
٢٠١4 وتعديالته تنص على 
أنه: تعتبر املناطق البحرية 
التالية وما يعلوها في طبقات 
الهــواء العليا ومــا في قاع 
وباطن البحر مناطق محظور 
فيها إحداث أي تلوث للبيئة 
البحرية باملــواد الضارة أيا 
كان سببه ومصدره وكمياته 
ويعد ارتكاب أي فعل من هذا 

القبيــل جرمية وفقا ألحكام 
هذا القانون:

أ - املياه الداخلية للكويت 
الواقعــة خلف خــط إغالق 

خليج الكويت.
البحــر اإلقليمــي  ب - 
للكويــت والــذي ميتــد إلى 
مســافة ١٢ ميــال بحريا من 

خط األساس.
ج - املنطقــة املتاخمــة 
للبحر اإلقليمي والتي متتد 
إلى مسافة ٢4 ميال بحريا من 
خط األساس الذي يقاس منه 

عرض البحر اإلقليمي.
د - املياه املالصقة للبحر 
اإلقليمــي والتــي متتــد إلى 
مســافة 5٠ ميــال بحريا من 
خط األســاس الــذي يقاس 
منه عرض البحر اإلقليمي. 
ومــن حيث ان املادة رقم 8٠ 
من قانون حماية البيئة 4٢ 
لسنة ٢٠١4 وتعديالته تنص 

املختصة إخطار دول اجلوار 
إضافة إلى املنظمات اإلقليمية 
والدوليــة باحلادث. وحتدد 
التنفيذيــة اجلهة  الالئحــة 
املختصة ومسؤوليات بقية 
جهات الدولة جتاه احلوادث«.
ومن حيــث إن املادة رقم 
١55 من قانون حماية البيئة 
4٢ لســنة ٢٠١4 وتعديالتــه 
تنــص علــى أن »يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال تزيد على 
ســنة كل شــخص مكلــف 
مبراقبــة تنفيذ أحــكام هذا 
القانون واللوائح والقرارات 
املنفذة له إذا وقعت املخالفة 
لتلك األحكام نتيجة مساهمته 

مع املخالف«.
ومن حيــث إن املادة رقم 
١58 من قانون حماية البيئة 
4٢ لســنة ٢٠١4 وتعديالتــه 
تنــص علــى أن »املباشــر 
مســؤول عن الضرر الناجم 

د - مقابل تعطيل املرافق 
العامة.

ومن حيــث ان املادة رقم 
١٧٣ من قانون حماية البيئة 
4٢ لســنة ٢٠١4 وتعديالتــه 
تنص على أنــه »يجب على 
كل مــن علــم أو كان فــي 
إمكانه أن يعلم من املوظفني 
العموميني أو غيرهم أثناء أو 
بسبب تأدية عملهم بوجود 
مخالفة ألحكام هذا القانون 
أو الئحتــه التنفيذية ينجم 
عنها ضرر ببيئــي أن يبلغ 
عنه فورا إلى الهيئة أو النيابة 
العامة أو رجال الشــرطة«. 
وعليه، نرفق لكم طيه محضر 
ضبط مخالفــة بيئية طبقا 
القانــون رقــم 4٢  ألحــكام 
لســنة ٢٠١4 وتعديالته في 
شأن حماية البيئة )محضر 
رقم ٠٠9٣( املــؤرخ بتاريخ 
١١/١٠/٢٠١٧، واملسجل بحقكم 
وذلك ملسؤوليتكم عما ورد 
في محضر املخالفة وستقوم 
الهيئــة باتخــاذ اإلجــراءات 
القانونية حسب قانون حماية 
البيئــة رقم 4٢ لســنة ٢٠١4 

وتعديالته.

مسؤولية »نفط الخليج«:
أمــا في محضــر املخالفة 
املوجه لنفط اخلليج فقد ورد 
أنه بناء على البالغ املذكور 
آنفا مــع احليثيات نفســها 
للمــواد 68 و8٠ و86 و١55 
و١58، ١59، ١٧٣ سالفة الذكر 
مضافا إليها حيثيات املواد:

رقم ٧٣ من قانون حماية 
 ٢٠١4 لســنة   4٢ البيئــة 
وتعديالتــه تنــص على انه 
»يحظر على جميع املنشآت 
والتجاريــة  الصناعيــة 
والسياحية والسكن اخلاص 
وغيرها سواء كانت حكومية 
او غير حكومية تصريف أي 
مــواد او نفايات أو ســوائل 
من شــأنها إحداث تلوث في 
الشواطئ او املياه املجاورة 
لهــا ســواء كان ذلك بطريق 
إرادي او غير إرادي، مباشر 

أو غير مباشر«.

على أن »يلتزم املسؤول عن 
أي وسيلة أو معدة أو منشأة 
برية أو بحرية أو جوية في 
حالة وقوع أي حادث تلوث 
البحريــة بالزيــت  للبيئــة 
أو املــواد الضــارة األخــرى 
باإلبالغ عنه فــورا للجهات 
التي حتدده الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون«.
ومن حيث ان املادة رقم 86 
من قانون حماية البيئة 4٢ 
لسنة ٢٠١4 وتعديالته تنص 
على أن »تقوم اجلهة املختصة 
بإخطــار وزارة اخلارجيــة 
إلبالغ املمثلني الديبلوماسيني 
أو القنصليــني للدولة التي 
يتبعها مصدر التلوث والذي 
تســبب فــي وقــوع حادث 
التلــوث وفقــا ألحــكام هذا 
القانون ومبا ارتكبه واألدلة 
املؤيدة ومــا اتخذته الدولة 
من إجراءات كما يحق للجهة 

عن التلوث ولــو لم يخطئ 
واملتسبب ال يسأل إال بخطأ«.
ومن حيــث ان املادة رقم 
١59 من قانون حماية البيئة 
4٢ لســنة ٢٠١4 وتعديالتــه 
تنــص علــى أن »إذا تعــدد 
املسؤولون عن حادث التلوث 
تكون املسؤولية تضامنية«. 
ومن حيث ان املادة رقم ١6٠ 
من قانون حماية البيئة 4٢ 
لسنة ٢٠١4 وتعديالته تنص 
على أن مع عدم اإلخالل بأي 
قانون آخر يلتزم املســؤول 
مدنيا عن التلوث بالتعويض 

عن:
أ - مــا حلــق بالثــروة 

الطبيعية من أضرار.
ب - ما يصيب البيئة أو 

يقلل منفعتها.
ج - نفقات التطهير وإزالة 
التلوث أو احلد منه وإعادة 

تأهيل البيئة.

ومن حيث ان املادة رقم ٧5 
من قانون حماية البيئة 4٢ 
لسنة ٢٠١4 وتعديالته تنص 
على ان: يحظر على الشركات 
والهيئات الوطنية واألجنبية 
املرخص لها باستكشاف او 
استخراج او استغالل حقول 
البحريــة واملــوارد  النفــط 
الطبيعيــة البحرية األخرى 
مبــا فــي ذلــك نقــل الزيت، 
تصريــف أي مواد ملوثة او 
امليــاه املصاحبــة لعمليات 
أو  أو االستكشــاف  احلفــر 
اختبــار اآلبار او اإلنتاج في 

املناطق احملظورة.
ومن حيث ان املادة رقم 8٣ 
من قانون حماية البيئة 4٢ 
لسنة ٢٠١4 وتعديالته تنص 
على أن »يكون مسؤوال عن 
التلوث في املناطق البحرية 
احملظــورة املشــار إليها في 
املــادة 68 مــن هــذا القانون 

كل من:
أو  الســفينة  مالــك  أ- 
الطائرة أو املجهز أو الربان 
إذا حصل التلوث من سفينة 

أو طائرة.
أو  املنشــأة  مالــك  ب- 
املشــغل إذا حصــل التلوث 

من املنشأة.
أو  اجلهــاز  مالــك  ج- 
مستعمله أو حائزه إذا حصل 
التلوث من جهاز حلفظ الزيت 

أو حلفظ مواد ضارة.
د- مالك السفينة او الربان 
او مالك املنشأة املتخلى عنها 
قبل احلصول على إذن للترك.

وأكمل احملضر:
وعليــه، نرفــق لكم طيه 
محضر ضبط مخالفة بيئية 
طبقا ألحكام القانون رقم 4٢ 
لســنة ٢٠١4 وتعديالته في 
شأن حماية البيئة »محضر 
رقم ٠٠9٢« املــؤرخ بتاريخ 
٢٠١٧/١٠/١١، واملسجل بحقكم 
وذلك ملسؤوليتكم عما ورد 

في محضر املخالفة.
وســتقوم الهيئة باتخاذ 
القانونية حسب  اإلجراءات 
قانون حماية البيئة رقم 4٢ 

لسنة ٢٠١4 وتعديالته.

الشيخ عبداهلل األحمد

.. ومحضر الهيئة ضد شركة نفط اخلليجاحملضر الذي حررته الهيئة العامة للبيئة ضد مؤسسة البترول

»كان« قدمت محاضرة توعوية ضمن حملتها »أنتِ تستحقين.. اهتمامنا«

سرطان الثدي ميثل 50% من حاالت السرطان لدى النساء

حصدت نسبة 100% في كفاءة المختبرات المرجعية
مختبرات »الصحة« حتصل

على التقييم الكامل من »الصحة العاملية«
أعلنــت وزارة الصحــة أمس حصول 
مختبر الصحة العامة لديها على التقييم 
الكامل ١٠٠% مــن منظمة الصحة العاملية 
بكفــاءة املختبــرات املرجعيــة لفحــص 

الڤيروسات.
وقالت الوكيلة املساعدة لشؤون الصحة 
العامة بالوزارة د.ماجدة القطان لـ »كونا« 
إن مختبر الصحة العامة في الكويت حصل 
على تقييم ١٠٠% في اختبار الكفاءة الذي 
أجرته املنظمة ضمن إطار البرنامج السنوي 
لتقييم كفاءة املختبرات املرجعية لفيروس 
االنفلونزا.وأضافت القطان أن التقييم أجرته 

املنظمة على عينــات غير معروفة بعثت 
من املنظمة لتقييم كفاءة الفحص املخبري 
للفيروسات مبشــاركة جميع املختبرات 

املرجعية اإلقليمية ومنها الكويت.
وأوضحت أنها تلقت كتابا رسميا من 
مديــر املكتب اإلقليمي لشــرق املتوســط 
مبنظمة الصحــة العاملية متضمنا تهنئة 
املنظمة للوزارة باإلجناز املتحقق لناحية 
جودة ودقة وفحوصات تفاعل البوليميراز 
املتسلســل واملعروف بالـ )PCR( حتديد 
نوع ڤيروس االنفلونزا ونســبة مقاومة 

الڤيروس للمضادات ضد الفيروس.

حنان عبد المعبود

في إطــار أنشــطة احلملة 
الوطنيــة للتوعيــة مبــرض 
ضمــن  »كان«  الســرطان 
حملتهــا اجلديــدة للتوعيــة 
بســرطان الثدي حتت عنوان 
»أنت تستحقني... اهتمامنا«، 
نظمت احلملة محاضرة توعوية 
أمس األول في مســرح وزارة 
التربية بحضور مدربة احلياة 
دالل القناعي إلــى جانب عدد 
كبير من املتطوعات في الفريق 

املساند للحملة. 
وخالل احملاضرة كشــفت 
اختصاصية األمراض الباطنية 
مبركز الكويت ملكافحة السرطان 
د.مرمي العتيبي عن تسجيل ١٢ 
حالة ســرطان ثدي أسبوعيا 
مبقــدار 5٧٠ حالة خالل العام 
احلالــي، وذلــك وفقــا ألحدث 
الكويــت  إحصائيــات مركــز 
ملكافحة السرطان، وذلك بزيادة 
قدرهــا 66 حالة عن إحصائية 
عام ٢٠١4 والتي ســجلت 5٠4 
حاالت سرطان بني الكويتيات 

والوافدات. 
كمــا أكــدت العتيبي خالل 
احملاضــرة أن ســرطان الثدي 
ميثــل ٢٣% من إجمالي نســب 

أنــواع  مبختلــف  اإلصابــة 
الســرطان في الكويت، و%5٠ 
من أنواع السرطان التي تصيب 
السيدات في الكويت، وطمأنت 
السيدات في الوقت نفسه بأن 
الكشف املبكر يساهم في حتقيق 
نسبة عالية جدا من الشفاء، إذ 
أكدت إحصائيات مركز الكويت 
ملكافحة السرطان أن 98% من 
الســيدات املصابات بسرطان 
الثدي اليزلن على قيد احلياة.

وأشارت إلى أن من عوامل 

اخلطورة لإلصابة بســرطان 
الثــدي حبــوب منــع احلمــل 
والبدانــة والتدخني والتاريخ 
الوراثي للمرض وكذلك اإلصابة 
بأورام الرحم واملبيض وغيرها 
مــن العوامــل املســاعدة على 
اإلصابة بهذا املــرض، ولفتت 
إلــى أن طرق العــالج عادة ما 
تكون حسب نوع الورم وهي 
تتنوع ما بني العالج الكيماوي 
واإلشــعاعي والهرموني ومن 
التحفظية  قبلهــا اجلراحــات 

ومنها اســتئصال الورم فقط 
أو الورم واألنســجة احمليطة 
به، أو االستئصال الكامل للثدي 
وهو نادرا ما يحدث في الوقت 

احلالي بفضل التقدم الطبي.
وفي ســياق متصل، جالت 
الوطنيــة للتوعيــة  احلملــة 
مبرض السرطان »كان« مجمع 
ديســكفري لتقــدمي خدماتهــا 
التوعوية واإلرشادية للوقاية 
من ســرطان الثدي فــي إطار 
التوعويــة لشــهر  مبادرتهــا 
أكتوبر. وأكــدت اختصاصية 
عالج األورام باإلشــعاع د.مها 
محاضــرة  خــالل  عبــداهلل 
»كان«  نظمتهــا  جماهيريــه 
لرواد املجمع أمــس األول، أن 
نسب اإلصابة بسرطان الثدي 
في الكويت متساوية متاما مع 
النسب العاملية مبقدار يتراوح 
مــا بني ٣5 و 4٠ حالة لكل ١5٠ 

ألف نسمة.
الــى  وتطرقــت عبــداهلل 
التوعية بسرطان الثدي وأهمية 
الوقايــة منــه وطــرق العالج 
وأهمية الفحــص الذاتي الذي 
كان مبنزلة احملور الرئيســي 
للمحاضرة نظرا للدور الكبير 
الذي يلعبه في الكشف املبكر 

عن السرطان.

د.مرمي العتيبي ودالل القناعي مع عدد من متطوعات حملة كان

اختتموا اجتماعاتهم في باكستان مبشاركة الوزير احلربي

»وزراء صحة شرق املتوسط« يشيدون مبقترح 
الكويت إلعداد خطة زمنية ملكافحة التدخني

حنان عبدالمعبود

هنأ وزير الصحة د.جمال احلربي نظيره 
وزيــر الصحة الباكســتاني ســارا أفضل 
واملدير اإلقليمي لشرق املتوسط اإلماراتي 
د.محمود فكري على جناح اجتماعات منظمة 
الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط التي 
اســتضافها باكستان في الفترة من 9 إلى 

١٢ اجلاري في إسالم آباد.
وعبــر احلربي في ختــام االجتماعات 
أمس عن تقديره للقاء مع رئيس جمهورية 
باكســتان ممنون حسني ورئيس مجلس 
الوزراء، مشــيرا إلى أنه مت التوقيع على 
مشاريع بحضور وزراء الصحة في اإلقليم 
وعلى رأسها وثيقة استئصال التهاب الكبد 
الوبائي من باكستان، وثيقة استئصال شلل 
األطفال في باكســتان، وإعالن إسالم آباد 
للتقنية املســاعدة واألجهزة التعويضية 
للمعاقني، مشيرا إلى ان 8٠% من إصابات 

التهاب الكبد الوبائي في اإلقليم مصدرها 
مصر وباكستان.

وقــد تبنى املجتمعون مقترح الكويت 
للجمع بني وزراء الصحة والبيئة في اإلقليم 
لتفعيــل خارطة الطريق للســنوات الـ 5 
املقبلة املقترحة من املنظمة وتقرر عقدها 

الربع األول من العام املقبل في مراكش.
واعتبر الوزير احلربي ان العالم ينتظر 
استئصال شلل األطفال من اإلقليم ليعلن 
العالم خاليا مــن هذا املرض، ويتوقع ان 
يتجاوز عدد من يحتاج الى منتجات مساعدة 

الى ملياري شخص بحلول عام ٢٠5٠.
من جهته، أشاد املدير اإلقليمي د.محمد 
فكري بحضور ومداخالت الوفد الكويتي 
والتي شملت مقترح الوزير احلربي بإعداد 
خطة زمنية لإلقليم ملكافحة التدخني حسب 
االتفاقيــة اإلطارية العامليــة وحثه لدول 
اإلقليم على التصديق على اتفاقية االجتار 

غير املشروع للتبغ.

مؤمتر »اآلالم الروماتيزمية أحدث وسائل العالج« يستهدف االرتقاء مبستوى األطباء وحتسني األداء

25% من سكان الكويت مصابون بالروماتيزم
حنان عبدالمعبود

أشــارت رئيــس الرابطــة 
الكويتية للروماتيزم استشاري 
باطنية وروماتيــزم د.أديبة 
احلرز إلى أن الروماتيزم من 
أكثــر األمراض التــي جترى 
عليها األبحاث العلمية الضخمة 
والتي تصــرف عليها ماليني 
الدوالرات سنويا، مشير إلى 
انتشار املرض بنسبة ١ إلى 4 
أشخاص سواء على املستوى 

العاملي أو احمللي. 
وأضافت احلرز في تصريح 
صحافي على هامش املؤمتر 
العلمي الذي أقيم امس األول 
بعنوان »اآلالم الروماتيزمية 
أحدث وســائل العــالج« إلى 
التطورات احلديثة التي طرأت 
الروماتيزم،  علــى عالجــات 
مشــيرة إلــى أن تنظيم تلك 
الفعاليــات يأتــي لالرتقــاء 

مبســتوى األطباء وحتسني 
األداء ليكون هناك اطالع دائم 
على وسائل العالج احلديثة، 
وليكــون املريض أيضا على 

اطــالع بأحدث الوســائل في 
عــالج األمــراض لتأثير ذلك 
بشكل مباشــر على مستقبل 
املرض، السيما أن الدارسات 

أثبتت أن التشــخيص املبكر 
للمرض واالنتظام على العالج 
يساهم في نسب الشفاء بشكل 

افضل.
إلــى  وتطرقــت احلــرز 
أهم املوضوعــات التي متت 
الفعالية  مناقشــتها خــالل 
ومنها األدويــة البيولوجية 
الذكيــة لعــالج  واحلبــوب 
املــرض، فضــال عــن أحدث 
املستجدات حول مرض الذئبة 
احلمراء وهشاشة وخشونة 
العظام، وأشــارت إلى طرق 
العالج املختلفة من املوجات 
التصادمية وذبابات السونار 
وعالج الليزر وعالقة التغذية 
بأمراض الروماتيزم ودورها 
في حتســن املناعــة، فضال 
عن عالقة الســمنة بأمراض 
الروماتيــزم وكيــف لها ان 
تزيد من حدة املرض وتقلل 

االستجابة للعالجات.

)زين عالم( املتحدثون في مؤمتر اآلالم الروماتيزمية 

د.جمال احلربي مترئسا وفد الكويت في االجتماعات

الهيئة تلزم اجلهتني 
بالتعويض عما حلق 
بالثروة الطبيعية من 

أضرار

املؤسسة والشركة 
مسؤولتان عن نفقات 
التطهير وإزالة التلوث 

أو احلد منه وإعادة 
تأهيل البيئة

على كل من يعلم أو 
كان بإمكانه أن يعلم 
مبخالفة قانون البيئة 

أو الئحته التنفيذية 
ينجم عنها ضرر بيئي 
أن يبلغ عنه فوراً إلى 

الهيئة أو النيابة العامة 
أو رجال الشرطة

العتيبي: 507 
حاالت إصابة 

جديدة بأورام الثدي 
للعام احلالي


