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في شكوى أحد آباء الطلبة الضباط غداً

بين الكويت وأميركا إلى مجلس األمة

االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�رشيعي
اخل��ام�����س ع�رش وم��ا ق��ام��ت ب��ه خ�لال الفرتة
املا�ضية واالطالع على التقارير املتبقية لديها
يف اللجنة لالنتهاء منها ورفعها الى جمل�س
االمة.

نؤمن بتصحيح أخطائهم قبل المطالبة برحيلهم

الفضل :ال نعلق المشانق للوزراء
قال النائب �أحمد الف�ضل :نحن ال منيل
�أب��د ًا لتعليق امل�شانق للوزراء يف
حال حدوث خط�أ ما يف وزاراتهم بل
ن�ؤمن ب�أن لأي وزير احلق بت�صحيح
اخلط�أ قبل التفكري بالرحيل ،لذلك
عاب علينا البع�ض عدم ا�ستجواب
الوزراء وحماولة طرح الثقة بهم �أو
املطالبة ب�إقالتهم.
و�أ�ضاف انه يف احلقيقة هناك ثالثة
�أ�سباب لعدم رغبتنا با�ستخدام
�أق�سى �أدوات الرقابة لعلمنا ب�أن
الوزير ال ير�أ�س �رشكته اخلا�صة
حيث يكون ق���ادرا على التحكم
ب�أداء موظفيه وي�ستطيع طرد من
ال ينفذ تعليماته وتعيني من
يعينه� ،إ�ضافة �إلى �أن الوزارات
متخمة بعدد هائل من املوظفني
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الحكومة تحيل مشروع قانون المساعدة الجمركية

حقوق اإلنسان البرلمانية تنظر
تعقد جلنة حقوق االن�سان الربملانية اجتماعها
غد ًا ملناق�شة املو�ضوعات املدرجة على جدول
اعمالها واولها ال�شكوى الواردة من احد اباء
الطلبة ال�ضباط املتوفني اثناء التدريبات.
كما تناق�ش اللجنة �إجن��ازات��ه��ا خ�لال دور
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محليات

وت ��أخ��ر اخل��دم��ات ،كما �أن �أي
ا�ستجواب ال مير �إال بتكلفة عالية
على �صعيد املنا�صب والتعيينات
والتنفيعات �سواء جنح اال�ستجواب
�أم مل ينجح.
وت��اب��ع ال��ف�����ض��ل :ل���ذا فالتفاهم
والتعاون وال��ه��دوء هي ال�سبيل
للق�ضاء ع��ل��ى امل�شكلة ولي�س
الت�صعيد والوعيد وال�ضغط ،هذه
هي فل�سفتنا امللتزمون بها ،م�شريا
�إلى انه بالطرف الآخر جند �أن من
تعود على تهديد الوزراء واملطالبة
با�ستقالتهم لأتفه الأ�سباب يتحول
فج�أة ال��ى «قنفة» عندما يتعلق
املو�ضوع بوزير الدفاع! ،خامت ًا
ب��ال��ق��ول« :خ��ل��ك ع��ق�لاين م��ن �أول
وال حتط نف�سك مبواقف بايخة!».

�أح��ال��ت احل��ك��وم��ة �إل���ى جمل�س
الأم����ة م����شروع ق��ان��ون ب�ش�أن
اتفاقية ب�ين حكومة الكويت
وال��والي��ات املتحدة الأمريكية
ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة بني
�إدارت�����ي اجل��م��ارك بالدولتني
مكون ًا من مادتني ،ون�صت املادة
االولى على املوافقة على اتفاق
ب�ين حكومة الكويت وحكومة
الواليات املتحدة الأمريكية ب�ش�أن
امل�ساعدة املتبادلة بني ادارتي
اجلمارك بالدولتني واملوقع يف
مدينة وا�شنطن بتاريخ 2017/9/7
واملرافقة ن�صو�صه لهذا القانون.
�أم��ا امل��ادة الثانية فن�صت على:
«على ال��وزراء  -كل فيما يخ�صه
 تنفيذ هذا القانون ،وين�رش يفاجلريدة الر�سمية».
وجاء يف املذكرة االي�ضاحية :ملا
كان الإخالل بالقوانني اجلمركية
ي��ل��ح��ق ال�����ض�رر ب��امل�����ص��ال��ح
االقت�صادية واملالية والتجارية
بوجه عام ،الأمر الذي بات يتطلب
م��زي��د ًا م��ن التعاون ال���دويل يف
امل�سائل املتعلقة ب�إدارة القوانني
اجلمركية ،ورغبة من الكويت
وال��والي��ات املتحدة الأمريكية
فى حتقيق التعاون وامل�ساعدة
املتبادلة بني �إدارتي اجلمارك يف
كال البلدين ،فقد مت التوقيع على
ه��ذا االتفاق يف مدينة وا�شنطن

إدارتا الجمارك في البلدين تتعاونان لتقديم
المعلومات الخاصة بارتكاب جرائم

بتاريخ � 7سبتمرب .2017
وجاء يف املذكرة الإي�ضاحية عن
مواد امل�رشوع :بينت املادة  1منه
تعريف امل�صطلحات ال��واردة يف
االتفاق واملق�صود بها ،ون�صت
امل���ادة  2على نطاق االتفاق،
حيث تقوم �إدارة اجل��م��ارك يف
ال��دول��ت�ين ب��ت��ق��دمي امل�ساعدة
املتبادلة وذلك وفق ًا لقوانينهما
و�أنظمتهما الداخلية ،وال يرتتب
على ن�صو�ص هذا االتفاق �إعطاء
احل���ق لأي ���ش��خ�����ص ع����ادي يف
احل�صول على �أي دليل �أو اخفائه
او ا�ستبعاده ،وال يجوز كذلك
تف�سري �أي ن�ص يف هذا االتفاق على
نحو يقيد االتفاقيات والرتتيبات
واملمار�سات النافذة بني الطرفني
واملت�صلة بامل�ساعدة املتبادلة،
كما جاء يف املذكرة الإي�ضاحية �أن
املادة � 3أو�ضحت نطاق امل�ساعدة
العامة ،حيث تقدم امل�ساعدة
على �شكل معلومات م��ن �أج��ل
�ضمان تنفيذ القوانني اجلمركية
وت��ق��دي��ر ال��ر���س��وم اجلمركية

وغريها من ال�رضائب ،وتتعاون
�إدارتا اجلمارك يف ت�أ�سي�س قنوات
االت�صال واحلفاظ عليها وت�سهيل
التن�سيق ال��ف��ع��ال ،والنظر يف
الأجهزة او االج���راءات اجلديدة
و�أي م�سائل �إداري��ة عامة اخرى
قد تتطلب من وقت لآخر قيامهما
بعمل م�شرتك.
و�أ�ضافت املذكرة ب��أن امل��ادة 5
بينت امللفات والوثائق وكيفية
�إر�سالها ب ��أي �شكل وعمل ن�سخ
منها ،وذل���ك م��ع ع��دم الإخ�ل�ال
ب�أي حقوق ل�ل�إدارة �أو اي حقوق
تكون مت�صلة ب�أ�صول هذه امللفات
وال��وث��ائ��ق وامل����واد تخ�ص �أي
كيان �أو فرد خارج نطاق الإدارة
املطلوب منها.
يف حني ن�صت املادة  6على �أنه
يجوز لإدارة اجلمارك �أن ت�رصح
ملوظفيها باملثول ك�شاهد يف
�إج���راءات ق�ضائية �أو �إداري��ة يف
�أرا�ضي الطرف الآخر ،ويكون هذا
ال�شخ�ص م��ؤه�ل ً
ا للح�صول على
ح�صانة دبلوما�سية �أو قن�صلية كما

يجوز التنازل عن هذه احل�صانة.
وقد ت�ضمنت املادة  7بيان كيفية
تقدمي الطلبات واملعلومات التي
يجب ان ي�شتمل عليها الطالب،
وت��ط��رق��ت امل���ادة  8ال��ى تنفيذ
الطلبات وبينت امل��ادة  9قيود
اال�ستخدام ،حيث ان املعلومات
التي يتم احل�صول عليها مبقت�ضى
هذا االتفاق تتمتع بال�رسية.
و�أو�ضحت املادة � 10أن املذكرة
ن�صت على اال�ستثناءات وذلك
متى ما قرر الطرف املطلوب منه
ان امل�ساعدة قد مت�س �سيادته او
امنه او �سيا�سته العامة ،فيجوز
له رف�ض امل�ساعدة ،واذا كانت
ادارة اجلمارك الطالبة ال ت�ستطيع
ان تلبي طلبا مماثال يجب ان ت�شري
الى ذلك يف طلبها ويكون تلبية
هذا الطلب مرتوكة لتقدير الطرف
الآخر،
وي��ج��وز ك��ذل��ك ت ��أج��ي��ل تقدمي
امل�����س��اع��دة �إذا ك��ان��ت تعرقل
التحقيقات ،وح��ال تعذر تلبية
الطلب يجب بيان �أ�سباب الت�أجيل
�أو الرف�ض ،كما �أو�ضحت املادة
 11التكاليف وم��ن يتحملها،
وتطرقت امل��ادة � 12إل��ى تنفيذ
االتفاق ،وحددت املادة  13مناطق
التطبيق ،و�أخري ًا ن�صت املادة 14
على �أحكام دخ��ول االتفاق حيز
النفاذ وانهاء العمل به.

أكدوا أهمية توحيد قوانين هذه الهواية بين دول مجلس التعاون

صيادون كويتيون  :حظر الصيد الجائر يحافظ على البيئة والحياة البرية
�أكد عدد من هواة ال�صيد الكويتيني،
اهمية املحافظة على البيئة واحلياة
الربية يف عمليات ال�صيد املختلفة
م��ن خ�ل�ال ح��ظ��ر ال�����ص��ي��د اجلائر
بال�سالح وا�ستخدام ال�صقور يف هذه
الهواية وحتديد ال�صيد يف موا�سم
معينة.
ودعا الهواة على هام�ش فعاليات
الن�سخة الثانية ملعر�ض «كتارا»
ال��دويل لل�صيد وال�صقور «�سهيل
 »2018الى ان�شاء جمعية كويتية
معنية بال�صيد ل��ت��ك��ون �صوت
ه��واة ال�صيد بالبالد وت�ساهم يف
حماية البيئة الكويتية بالتعاون
مع اجلهات املعنية وال��ى تعزيز
التعاون اخلليجي يف هذا املجال.
من جهته �شدد مدير �رشكة ال�صيادون
العرب الكويتية علي املطريي وهي
متخ�ص�صة يف تنظيم رحالت ال�صيد
وال�سفاري حول العامل على �أهمية
ممار�سة هواية ال�صيد مع املحافظة
على البيئة وب��دون اه��دار الطيور
والكائنات احلية وذل��ك من خالل
املحميات وال�صيد يف املوا�سم التي
ت�سمح فيها الدول بال�صيد.
وق���ال امل��ط�يري ان معظم ال��دول
االوروب��ي��ة ت�ضع ت��واري��خ معينة
لل�صيد متتد من االول من �سبتمرب
وحتى نهاية مار�س وه��ي الفرتة
امل��ت��ع��ارف عليها مبو�سم هجرة
الطيور بعد عملية التكاثر.
ودع��ا ال��ى اقت�صار ال��رح�لات على
املوا�سم امل�رصح خاللها مبمار�سة
ال�صيد مع املحافظة على نوعيات
ك��ث�يرة م��ن احل��ي��وان��ات امل��ه��ددة
ب��االن��ق��را���ض ك��ال��غ��زالن م��ن خالل
امل�ساهمة يف ان�شاء حمميات طبيعية
يف دول عدة.
و�شدد على ��ضرورة ت�شجيع هواة
ال�صيد على االكل من �صيدهم اليومي
وال�صيد على قدر احلاجة من خالل
حتديد ع��دد احليوانات املفرت�ض

�صيدها وفر�ض ر�سوم ا�ضافية يف
حال زيادة العدد عن املتفق عليه.
وعن التقنيات احلديثة امل�ستخدمة
يف ال�صيد ذك��ر ان اج��ه��زة ال�صيد
ت�شهد تطورا م�ستمرا بظهور اجهزة
وا�سلحة جديدة ،م�شريا الى �رضورة
اق��ت��ن��اء االج���ود واالح����دث والتي
تتوافق مع قوانني الدول املق�صودة
يف الرحالت اجلماعية لل�صيد.
وحول جماالت التعاون اخلليجي يف
ال�صيد �أكد �رضورة تعاون جميع دول
املجل�س يف هذا اجلانب من خالل
اال�ستفادة من التجارب املتميزة
ونقل اخلربات واملعارف.
ودع��ا ال��ى ان�شاء جمعية كويتية
معنية بال�صيد لتكون �صوت هواة
ال�صيد بالبالد وت�ساهم يف حماية
البيئة الكويتية بالتعاون مع
اجلهات املعنية ،م�شري ًا الى دور
مثل تلك اجلمعيات يف االن�ضمام الى
احتاد خليجي يجمع هواة ال�صيد يف
دول املجل�س حتت مظلة واحدة.
وبني انه من خالل الربط اخلليجي
ل��ت��ل��ك اجل��م��ع��ي��ات �سن�ساهم يف
املحافظة على البيئة اخلليجية
والكائنات احلية من خالل تطبيق
قوانني منع �صيد ان��واع معينة من
ال��ط��ي��ور واحل��ي��وان��ات يف ف�ترات
متفق عليها من ال�سنة للم�ساهمة
يف ا�ستمرار احلياة الفطرية وعودة
الغطاء النباتي.
وب��دوره �أكد �صاحب م�صنع و�رشكة
ك�شته ل���ل���وازم ال�ب�ر وال��رح�لات
الكويتي �شبيب العجمي اهمية
املحافظة على البيئة واحلياة
الربية من خالل حظر ال�صيد اجلائر
بال�سالح وا�ستخدام ال�صقور يف هذه
الهواية ،مبينا ان ا�ستخدام ال�صقور
يحافظ على التوازن البيئي ويحد
من ال�صيد بكميات كبرية.
و�أو�ضح العجمي ان جتارة بيع طيور
ال�صيد املنت�رشة يف الآونة االخرية

• جانب من فعاليات معرض كتارا الدولي للصيد والصقور

تعد �سببا رئي�سيا يف انقرا�ض
ال�صيد م�ؤكدا اهمية اتخاذ اجراءات
قانونية من اجلهات املعنية بالدول
ملنع مثل هذه ال�سلوكيات اخلاطئة
التي تدمر دورة احل��ي��اة الربية
الطبيعية.
و�أ�شار الى دور املحميات الطبيعية
التي تن�شئها الدول يف امل�ساهمة يف
احلفاظ على الكائنات احلية ،خا�صة
تلك امل�ستهدفة م��ن ال�صيادين،
م�شددا على اهمية و�ضع قوانني عامة
لهواة ال�صيد يتم فيها حتديد اوقات
ال�صيد يف موا�سم معينة.
وق����ال ان ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��ال��ي��ة
امل�ستخدمة يف ال�صيد �شهدت تطورا
عما ك��ان��ت عليه يف املا�ضي من
خالل اجهزة تتبع ال�صقور واالجهزة
الال�سلكية للتوا�صل بني ال�صيادين
يف رحالتهم باملناطق الربية ما
يحافظ على وقتهم وجهدهم يف
عمليات ال�صيد.

واكد العجمي اهمية توحيد قوانني
ه��ذه ال��ه��واي��ة ب�ين دول املجل�س
خا�صة فيما يخ�ص جواز ا�ستخدام
ال�صقور للت�سهيل على التنقل
واملحافظة على وقت هواة ال�صيد،
مبينا اهمية تبني جمعيات ال�صيد
اخلليجية لتلك االم���ور وتطبيق
�شهادات �سايت�س العاملي اخلا�ص
بت�سهيل عملية التنقل لل�صقور.
م��ن ج��ان��ب��ه اك���د ���ص��اح��ب �رشكة
اخل�رضي لال�سلحة والذخائر ولوازم
�صيد الرب الكويتي يو�سف اخل�رضي
اهمية ان�شاء الدول حمميات النتاج
الطيور واع��ادة اطالقها يف احلياة
الربية للمحافظة على �ساللتها من
االنقرا�ض خا�صة طيور احلبارى
والكروان والقطا والدرج التي ت�شهد
ا�ستهدافا من ه��واة ال�صيد يف دول
املجل�س.
و�شدد اخل�رضي على اهمية ان يكون
لهواة ال�صيد م�س�ؤولية جتاه احلياة

الربية من خالل �صيد كميات ح�سب
احلاجة وعدم الدخول يف مناف�سة
مع اخرين يف حتقيق ارقام معينة من
ال�صيد تكون على ح�ساب الكائنات
احل��ي��ة وت��دم��ر البيئة وتخالف
ال�رشيعة اال�سالمية م�ؤكدا اهمية
التحلي ب�أخالق ال�صيد.
وعن اال�سلحة امل�ستخدمة يف ال�صيد
ا�شار الى تنوعها لت�شمل اال�سلحة
النارية والهوائية مبينا ان ح�سن
اختيار نوع ال�سالح يف ال�صيد ي�ساهم
يف املحافظة على احلياة الربية
والكائنات احلية.
وبني ان تنظيم هواية ال�صيد وان�شاء
االندية املتخ�ص�صة وميادين الرماية
املرخ�صة واملحميات املخت�صة يف
ه��ذا اجلانب ي�ساهم يف ا�ستقطاب
ال�شباب الفراغ طاقاتهم مما ي�ساهم
يف املحافظة على احلياة الربية
وان��واع وا�صناف الطيور وتعزيز
اهمية تلك الهواية.

وعن دور وم�ساهمة جتار ال�سالح
يف املحافظة على ال��دورة البيئية
والكائنات احلية او�ضح اخل�رضي
ان جتار ال�سالح وادوات ال�صيد يف
الكويت يقدمون العديد من االفكار
واحللول للم�ساهمة يف ذلك والتي
حتتاج ال��ى دع��م الن�شاء حمميات
طبيعية النتاج الطيور وا�ستقطاب
ال�رشكات العاملية يف هذا اجلانب.
وا�شار الى اهمية تطبيق فكرة ال�صيد
الت�شبيهي واالل��ك�تروين من خالل
لعبة الكرتونية الفراغ طاقات هواة
ال�صيد مبينا ان مثل ه��ذه االفكار
حتظى با�ستح�سان الكثري من ال�شباب
الكويتي وت�ساهم يف �شغل اوقاتهم
ب�شكل ايجابي مع املحافظة على
احلياة الربية والكائنات احلية.
وق���ال اخل����ضري ان بع�ض ال��دول
اخلليجية �شهدت قفزات متقدمة يف
جمال ان�شاء جمعيات ال�صيد وهواة
ال�صقور وهو ما انعك�س ايجابا على
هواة ال�صيد يف تنظيم تلك الهواية
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��واي��ة االب���اء
واجلداد.
وبني ان التعاون اخلليجي يف جمال
ال�صيد يقت�رص حاليا على امل�شاركات
املتبادلة يف املعار�ض املتخ�ص�صة
لعر�ض املنتجات املختلفة ولوازم
ال�صيد.
من جهته قال �صاحب �رشكة زهاب
للوازم الرحالت الربية والبحرية
الكويتي بندر الف�ضلي ان اكتفاء
ه��واة ال�صيد بكميات حم��ددة من
الطيور يف رحالتهم وا�ستخدام ادوات
�صيد قانونية ي�سهم يف املحافظة
على البيئة والكائنات احلية يف
الطبيعة.
وا�ضاف الف�ضلي ان ا�ستخدام بع�ض
ادوات ال�صيد املنتجة حديثا مثل
ا�ستخدام ال�شبك مب�سافات طويلة
كحاجز غري مرئي واج��ه��زة جذب
الطيور ال�صواية ي�ساهم يف ال�صيد

اجلائر ويدمر احلياة الربية مطالبا
مبنع ا�ستخدام مثل تلك االدوات
للمحافظة على هجرة الطيور وعدم
انقرا�ضها.
و�أو�ضح ان ا�ستخدام ا�سلحة ال�صيد
وال�صقور ب�شكل م�س�ؤول من هواة
ال�صيد يعد م�س�ؤولية جمتمعية
ت�ساهم يف املحافظة على احلياة
ال�بري��ة والكائنات احلية وميكن
من خاللها ا�ستمرار هواية ال�صيد
لالجيال القادمة واحلفاظ على هذا
املوروث ال�شعبي.
وي�شكل املعر�ض الذي ي�ستمر خم�سة
ايام فر�صة لتبادل اخل�برات وعقد
ال�صفقات بني ال�رشكات املتخ�ص�صة
يف جمال ال�صقور وال�صيد وا�سلحته
وم�ستلزماته وجتهيزاته ،ا�ضافة
الى ما ي�شكله من منا�سبة تثقيفية
مهمة للتعريف بالرتاث والبيئة
القطرية.
ومتيزت الن�سخة الثانية من معر�ض
�سهيل  2018بتطور كبري �سواء من
حيث امل�ساحة التي بلغت � 10آالف
مرت مربع او من حيث عدد امل�شاركات
التي و�صلت الى � 150رشكة عربية
واجنبية من نحو  20دولة.
وت�ضم امل�شاركة الكويتية كال من
جمموعة ال�سامل العاملية و�رشكة
ال��ق��ن��ا���ص وال��ن��ق��و���ش��ي للبنادق
الهوائية و�رشكة الهدف ملعدات
ال�صيد و�رشكة ال��ب��وري لال�سلحة
وم��ك��ت��ب وم��رب��ط م�ساعد م���رزوق
عوينان العازمي.
ك��م��ا ت�ضم امل�����ش��ارك��ة الكويتية
جمموعة العاي�ش انرتنا�شيونال
وعلي فالكون وال�صيادون العرب
و���س��وق ك�شته امل��رك��زي وزه��اب
ل��ل��رح�لات ال�ب�ري���ة وال��ب��ح��ري��ة
وكاموفالج للوازم الرحالت الربية
والبحرية وانرتنا�شيونال ميلز
للرحالت و�رشكة اخل�رضي الدوات
ال�صيد الربية.

