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»األعلى للبيئة«: إحالة جميع التعديات البحرية في »عشيرج« إلى القضاء

ترأس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ورئيس المجلس األعلى للبيئة 
الشيخ ناصر صباح األحمد بقصر بيان صباح 
امس االجتماع الثاني للمجلس األعلى للبيئة.

وتــم خالل االجتماع التطرق لعدة مشــاكل 
بيئيــة وضــرورة إيجــاد حلول جذريــة لها، 
وذلك للمحافظة علــى الصحة العامة والبيئة 
في الكويت، واستعرض المجلس أهمية اتخاذ 
اإلجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للبيئة 

بإحالة كل التعديــات على البيئة البحرية في 
منطقة عشــيرج بالتنسيق مع كل من وزارتي 
المواصــالت والتجــارة، وذلك تطبيقــا لقرار 
مجلس الوزراء في إزالة المنشــآت الصناعية 
والســفن في المنطقة. وناقش المجلس أهمية 
معالجة المخلفات البالســتيكية، وذلك لما لها 
من آثار بيئية جســيمة على الصحة والبيئة، 
وإيجاد تصور للتقليل من استخدام البالستيك 
وتوعية المجتمع بمخاطره السلبية، كما اطلع 

على دور واختصاصات صندوق حماية البيئة 
وفقا لما ورد في قانون حماية البيئة، وضرورة 
االستعجال بتفعيل دوره. من جهة أخرى، تم 
التطرق الى ضــرورة وضع ضوابط ومعايير 
لمنح صفة الضبطية القضائية لما لها من دور 
كبير في التقليل من التعديات على البيئة بشكل 
عام ومباشــر، ومناقشــة قانون حماية البيئة 
وتطبيقه وتعديل ما يمكن من مواده للنهوض 

بالشأن البيئي في الكويت.

االجتماع الثاني للمجلس برئاسة النائب األول ناقش إيجاد تصور للتقليل من استخدام البالستيك وتوعية املجتمع مبخاطره

الشيخ ناصر صباح األحمد مترئسا االجتماع الثاني للمجلس األعلى للبيئة

النائب األول: دعم منتسبي اجليش 
مبختلف األنشطة والفعاليات

أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد 
أمس دعمه ومســاندته ألبنائه منتسبي 
اجليش في مشاركاتهم مبختلف األنشطة 
والفعاليــات الرياضية. جاء ذلك في بيان 
صحافي ملديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة بوزارة الدفاع خالل استقبال الشيخ 
ناصر صباح األحمد في قصر بيان للمقدم 
ركن بحري م.يوســف الشطي مبناسبة 

حصوله على املركز األول في بطولة أبطال 
آسيا لسباق »سبارتان سبرنت«. وأضاف 
الشيخ ناصر صباح األحمد وفقا للبيان 
ان اهتمامه ودعمه ألبنائه منتسبي اجليش 
يهــدف الى إبــراز دور ومكانة الرياضة 
الكويتية ومتيــز العبيها ملا يتمتعون به 
مــن روح رياضية وعزمية وإصرار على 
حتقيق أفضل اإلجنازات سواء على املستوى 

احمللي أو الدولي.

استقبل املقدم الشطي عقب فوزه باملركز األول في »سبارتان سبرنت«

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال املقدم ركن بحري يوسف الشطي

المول - األڤنيوز، تليفون:

عالم البناء
لدى كيدزانيا

من 7 يوليو ولغاية 14 سبتمبر, 2019

ألول مرة في كيدزانيا، يشارك األهل أطفالهم في أنشطة عائلية ال تنسى!
جهزوا خَوذكم واستعدوا للمشاركة في أنشطة البناء الرائعة:

• بناء وتشييد الطرق   • الطالء والتصميم الداخلي   • وغيرها الكثير

ضرورة وضع ضوابط ومعايير ملنح صفة الضبطية القضائية ملا لها من دور كبير في التقليل من التعديات

تخرج 7 طيارين كويتيني
في كلية »غاالتينا« اجلوية اإليطالية

روما - كونا: تخرج 7 من الضباط الطيارين من الدفعة 
43 و44 التابعة للقوة اجلوية الكويتية املبتعثني في كلية 
الطيــران بقاعدة »غاالتينا« اجلويــة اإليطالية باجتيازهم 
املرحلة الثالثة التأهيلية وتقلدهم جناح الطيران العسكري.
 وذكــر املكتب الدولي املشــترك لليوروفايتــر في بيان

لـ »كونا« أمس ان مراسم التخرج جرت يوم اجلمعة املاضي 
بحضــور آمر القوة اجلويــة الكويتية اللــواء الركن طيار 
عدنان الفضلي مع وكيل وزارة الدفاع وقائد القوات اجلوية 
اإليطاليني. ونقل البيان عن آمر القوة اجلوية الكويتية قوله 
ان هذه املناسبة تعكس عمق العالقات اإليطاليةـ  الكويتية 
والتعاون املثمر في شتى املجاالت مبديا إعجابه باالنضباط 
واملستوى الذي بلغه الطيارون الكويتيون خالل البرنامج 

الدراسي املتقدم. 

الطيارون الكويتيون في صورة جماعية مع بعض احلضور خالل حفل التخرج

»الوزراء« ترفض التظلم ضد اخلالد: 
مة لم يثبت قيامه بأفعال مُجرَّ

عبدالكرمي أحمد

قضت غرفة املشورة مبحكمة الوزراء أمس برفض التظلم 
الذي قدمه احملامي يوســف احمليش )بصفته مواطنا( ضد 
قرار جلنة التحقيق الدائمة اخلاصة مبحاكمة الوزراء، بحفظ 

بالغه ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد اخلالد.
وذكرت احملكمة، التي ُعقدت بغرفة املشــورة برئاســة 
املستشار علي الفهيد، أنه »وفق الفقرة الثالثة من القانون 
رقم ١٩٩5/88 بشــأن محاكمة الــوزراء املعدل بالقانون رقم 
٢٠١4/٢٩ وللجنــة دعوة املبلغ لســماع أقواله أو اتخاذ أي 
إجراء يقتضيــه هذا البحث ولها كل االختصاصات املقررة 
قانونا لسلطات التحقيق عدا اإلجراءات التي تنطوي على 
مســاس بشــخص الوزير أو حرمة مســكنه، فإذا تبني لها 
جدية البالغ أمرت بالسير في اإلجراءات ومباشرة التحقيق 
بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها إجرائه، أما إذا 
تبني لها عــدم جدية البالغ أمرت بحفظه، ويجب ان يكون 
قرار احلفظ مسببا، فإن املشرع ناط بسلطة التحقيق إصدار 
قرار بحفظ التحقيق ألسباب موضوعية وأسباب قانونية 
مثل عدم صحة الواقعة املنســوبة للمتهم أو كون الفعل ال 
يعتبر جرمية«. وأضافت احملكمة: »ان القرار وان كان يعد 
مبنزلة احلكم الصــادر في موضوع الدعوى، إال أنه يجوز 
العدول عنه إذا ظهرت أدلة جديدة تستوجب إعادة التحقيق 
وإكماله، وتقدير ما إذا كانت األدلة تعد جديدة وتستوجب 
إعادة فتح التحقيق وإكماله، وان من شــأنها الوصول الى 
احلقيقة أم ال، تعد كذلك هو مما تســتقل به اجلهة املنوط 
بها حتقيق الدعوى حتت إشــراف محكمة املوضوع ما دام 
تقديرها ســائغا وله أصله الصحيح في األوراق«. وأفادت 
بأن الثابت للمحكمة ان املتظلم في بالغه أمام جلنة التحقيق 
اخلاصة مبحكمة الوزراء لم ينسب للمتظلم ضدهم )الوزير 
اخلالــد ورئيــس التحرير واحملرر الصحافــي( ثمة وقائع 
معينة مبناســبة التحقيق في الدعوى حصر نيابة األموال 
العامــة، ولم يثبــت من بعد مما قدم إليهــا من أوراق متت 
اإلشــارة إليها في أسباب هذا احلكم وجود دالئل على قيام 
مة، ومن ثم فإن ما انتهت إليه  املتظلم ضدهم بثمة أفعال ُمجرَّ
جلنة التحقيق بقرارها املتظلم منه يكون قد وافق صحيح 
القانون، متعينا رفضه وتأييد قرار احلفظ املتظلم منه«.


