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دعا إلى وقف الصيد اجلائر والتدمير غير املسؤول للبيئة البحرية

«األبحاث» يطلق  120ألف سمكة شعم وسبيطي في املياه اإلقليمية

د .سميرة السيد عمر

جانب من حملة إطالق  120ألف سمكة

الشيخ عبد الله األحمد خالل احلملة

ع �م��ر :ح �م�ل�ات إط�ل��اق األس �م ��اك ف ��ي امل �ي��اه
اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ت� ��أت� ��ي م � ��ن ض� �م ��ن إس� �ه ��ام ��ات
امل � �ع � �ه� ��د ف� � ��ي ت � �ع� ��زي� ��ز األم� � � � ��ن ال � �غ� ��ذائ� ��ي
األح � � �م � � ��د :ن � ��أم � ��ل ب � �ت � �ع � ��اون ال� �ص� �ي� ��ادي� ��ن
ل� �ل� �م� �ح ��اف� �ظ ��ة ع � �ل� ��ى امل � � �خ� � ��زون ال �س �م �ك ��ي
أط��ل��ق معهد ال��ك��وي��ت لألبحاث
العلمية أم��س األح��د نحو  120ألف
سمكة من نوعي (الشعم والسبيطي)
في املياه اإلقليمية الكويتية وعلى
خمس دفعات بالتعاون مع الهيئة
العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية.
وق��ال��ت امل��دي��رة ال��ع��ام��ة للمعهد

ال��دك��ت��ورة سميرة عمر ف��ي كلمتها
خ�ل�ال إط�ل�اق احل��م��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة من
مشروع (إثراء املخزون السمكي) إن
ه��ذه احلملة تدعو إل��ى وق��ف الصيد
اجلائر والتدمير غير املسؤول للبيئة
البحرية ال��ذي يضعف تأثير هذه
اجلهود ويؤثر سلبا على مردودها
التنموي املتوقع.

وأك����دت ع��م��ر أن امل��ع��ه��د ت��ع��اون
سابقا مع جهات وطنية عدة بحملتي
املشروع األولى والثانية عامي 2014
و 2015ويواصل خطته في استثمار
نتائج أبحاثه ف��ي مجال اس��ت��زراع
األس��م��اك وتربيتها واحل��ف��اظ على
املخزون السمكي الطبيعي.
وأض��اف��ت أن حمالت املعهد ذات
ب��ع��دي��ن ت��ن��م��وي يتمثل ف��ي زي���ادة
امل��خ��زون السمكي وت��وع��وي عبر
املشاركة في عملية اإلطالق من جهات
وطنية وفئات تطوعية ومجموعات
من طالبات وطالب الكويت.
وأوضحت أن املعهد استخدم تقنية
جديدة في هذه احلملة متيز األسماك
ب��ع�لام��ات ل��ون��ي��ة لتسهيل عملية
متابعتها وحت��دي��د م��دى استفادة
امل��خ��زون منها وستتواصل احلملة
على مدى شهرين عبر ثالث مراحل
على أن تبدأ اليوم املرحلة األولى في
شمال جون الكويت.
وذكرت أن املرحلة الثانية ستكون
في شهر نوفمبر املقبل وسيتم خاللها

نقل أسماك (البالول) إلى محميات
طبيعية وأخرى صناعية في جنوب
جون الكويت باالستعانة مبجموعة
من الغواصني.
وأف��ادت عمر بأن املرحلة الثالثة
ستكون في نهاية الشهر ذاته بإطالق
أسماك (الشعم) من دائ��رة الزراعة
البحرية والثروة السمكية التابعة
للمعهد مبنطقة الساملية ومبشاركة
مجموعة كبيرة من الطلبة.
وقالت إن حمالت إطالق األسماك
في املياه اإلقليمية الكويتية تأتي
م���ن ض��م��ن إس���ه���ام���ات امل��ع��ه��د في
تعزيز األم��ن الغذائي وإح��دى صور
االس��ت��ث��م��ار ووض���ع أس���س حماية
امل��خ��زون��ات السمكية م��ن التدهور
إضافة إلى حماية التنوع اإلحيائي
في البيئة البحرية وتطوير تقنية
زراعة األسماك والروبيان.
وأك���دت عمر ت��ع��اون املعهد مع
اجلهات املختصة لتكثيف اجلهود
وت��وح��ي��ده��ا مل��واج��ه��ة االن��خ��ف��اض
املتواصل في كميات األسماك احمللية

«حماية البيئة» تنظم ورش عمل املؤمتر
اخلتامي ملشروع إدارة النفايات في  5دول عربية

أطلقت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة
صباح أم��س ورش عمل امل��ؤمت��ر اخلتامي
ملشروع “تطوير إدارة النفايات” في بعض
الدول العربية املنعقدة خالل الفترة من 21
  25من الشهر اجل��اري وتشرف اجلمعيةعلى تنفيذ املشروع في  5دول عربية وتنظمة
بالتعاون م��ع ال��ص��ن��دوق العربي لالمناء
االقتصادي واالجتماعي.
وقالت جنان بهزاد أمني عام اجلمعية في
تصريح صحافي :إن مشروع “تطوير إدارة
النفايات في بعض ال��دول العربية” والذي
تشرف اجلمعية الكويتية حلماية البيئة على
تنفيذه يأتي بالتعاون مع الصندوق العربي
لالمناء االقتصادي واالجتماعي ،مشمول
باجلامعات وم��راك��ز االب��ح��اث واملختبرات
البيئية لتنفيذ املشروع بهدف دعم اجلهود
لرفع مستوى الوعي حول إدارة النفايات،
وذلك من خالل تنفيذ بعض البرامج التنفيذية
والتوعوية والتي تساهم في تطوير الكوادر
العربية ون��ش��ر امل��ع��ل��وم��ات ح��ول اإلدارة
السليمة للمخلفات بهدف تعميم انتشارها.
وذك����رت أن ال���ك���وادر املتخصصة من
املشاركة بالورشة تتضمن مشاركني من
دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان
واململكة األردنية الهاشمية واململكة العربية
السعودية ،وأوضحت أن ورش عمل مشروع
“تطوير إدارة النفايات في الدول العربية”
تتضمن  15محاضرة و 6زيارات ميدانية و3
جلسات نقاشية وتختتم بتوصيات في مجال
إدارة النفايات املنزلية والطبية واحلمأة
البلدية الناجتة من محطات مياه الصرف
الصحي.

جانب من ورش العمل

وب��ي��ن��ت أن اخل��ب��ي��ر األمل���ان���ي مهندس
سباستيان ف��ري��ش ت��ن��اول ف��ي محاضرته
“مرادم النفايات املنزلية واآلث��ار البيئية
املترتبة عليها والتجارب الناجتة في مجال
املسوحات الشاملة وط��رق الرقابة عليها،
وأش��ارت إلى أن اخلبير األردن��ي في تقنيات
النفايات املهندس ط��ارق زي��د سالمة جبر
ت��ن��اول محاضرته تقنيات ف��رز ومعاجلة
النفايات املنزلية ،الف��ت��ه إل��ى أن مهندس
اسماعيل عبدالغني ت��ن��اول ب���دوره تقييم
مرادم النفايات باستخدام أساليب القياسات
العلمية احل��دي��ث��ة ،مستعرضا االساليب
اجليوفيزيائية واجليوتقنية.
وذك��رت أم�ين ع��ام جمعية حماية البيئة
أن ورش ال��ع��م��ل وال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت ال��ي��وم
تتناول محاور عدة ومنها تطبيقات عملية
عن الوسائل اجليوفزيائية واجليوتقنية

املستخدمة في تقييم امل��رادم ،وتطبيق عملي
لنموذج دراسة مكونات النفاديات املنزلية،
والتعريف مب��ش��روع مسح واع���داد قاعدة
بيانات شاملة الدارة النفايات بدولة الكويت،
فضال عن دور االجهزة الرقابية في مراجعة
االل��ت��زام ب��االش��ت��راط��ات البيئية وحتديد
املخالفات في قطاع إدارة النفايات.
وأضافت أن الورش تتضمن أيضا محاور
نظام معلومات الرقابة البيئية والعوائد
االقتصادية الدارة م��رادم النفايات املنزلية
فضال ع��ن حتليل بيانات م���رادم النفايات
واع��داد التقارير الالزمة لها باالضافة الى
قياس آبار الغاز باملرادم املغلقة والنفايات
الطبية وش��رح الساليب معاجلتها وطرق
التخلص منها وتطبيق عملي على جميع
البيانات ومشروع مسح واعداد قاعدة بيانات
شاملة الدارة النفايات في دولة الكويت.

«أمانة األوقاف» تدعو الباحثني لالستفادة من مشروع
دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف

أوض����ح ص��ق��ر ال��س��ج��اري
“نائب األم�ين ال��ع��ام ل�لإدارة
واخلدمات املساندة” باألمانة
العامة ل�لأوق��اف ف��ي معرض
دعوته لطلبة الدراسات العليا
ل�لاس��ت��ف��ادة م���ن “مشروع
دع��م طلبة ال��دراس��ات العليا
في مجال الوقف” الذي تنفذه
األم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف ،أن
ه���ذا امل���ش���روع ه���و م��ش��روع
طموح يهدف إلى توجيه طلبة
ال��دراس��ات العليا للتخصص
العلمي في مجال الوقف ،من
خ�ل�ال ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ال��ي،
وال��ع��ل��م��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن
ي��ع��دون رسائلهم اجلامعية
(املاجستير أو ال��دك��ت��وراه)،
مبختلف اللغات ،وف��ي جميع
أن��ح��اء ال��ع��ال��م ،وم���ن جميع
الفئات مبا فيهم طلبة من ذوي
االحتياجات اخلاصة ،شريطة
أن تبحث الرسالة في موضوع
جديد في مجال الوقف.
وأض����اف أن ع���دد الطلبة

الذين شملهم الدعم من بداية
امل��ش��روع سنة 1999م وصل
إلى ( )84طالبا وطالبة (42
ماجستير 42 ،دك��ت��وراه) من
مختلف الدول (يتوزعون على
 18دولة ،و 37جامعة) ،ومن
تخصصات مختلفة ( 11مجاال
وت��خ��ص��ص��ا) ف��ه��ن��اك أب��ح��اث
اجتماعية وإدارية واقتصادية
وإع�لام��ي��ة ،بجانب األب��ح��اث
التي تناولت الوقف من حيث
األحكام الشرعية والقانونية
املتعلقة به.
وأشار إلى أن شروط قبول
الطلبة تتمثل ف��ي :أن يكون
موضوع الرسالة العلمية التي
يعدها الطالب في مجال الوقف
وتتناول موضوعات جديدة
بالوقف وم��ج��االت��ه املتنوعة
التي تخدم أهدافه وتندرج في
إط��ار ال��رؤي��ة اإلستراتيجية
للنهوض بالوقف ،وأن يتقدم
الراغب في الدعم املالي بطلب
ل�لأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل�لأوق��اف

مرفقا به املستندات املطلوبة،
وه��ذه املستندات ه��ي :موجز
عن السيرة الذاتية للطالب،
وآخر مؤهل دراسي للطالب ،و
ثالث تزكيات علمية من أساتذة
م��ع��ت��م��دي��ن ق���ام���وا ب��ت��دري��س
ال���ط���ال���ب ف���ي آخ����ر م��رح��ل��ة
دراسية له ،وشهادة من إحدى
اجلامعات املعترف بها تفيد
تسجيل الطالب فيها للحصول
ع��ل��ى درج����ة امل��اج��س��ت��ي��ر أو
الدكتوراه ،وقبولهم ملوضوع
دراس������ة ال���ط���ال���ب ،وخ��ط��ة
الدراسة للطالب واعتمادها من
اجلهة املختصة باجلامعة أو
من قبل املشرف على الرسالة
العلمية ،وإق���رار م��ن الطالب
يفيد بأنه غير مبتعث من أي
جهة كانت وغير حاصل على
منحة دراسية ،وأن��ه ال يتلقى
أي دع��م للدراسة من أي جهة
أخرى ،وصورتان شخصيتان
حديثتان للطالب،
كما نوّه السجاري إلى وجود

صقر السجاري

جلنة علمية ل�لإش��راف على
تقومي اخلطط البحثية والنظر
في استيفاء الطلبات ملعايير،
وشروط القبول ،بحيث تخدم
الرسالة التي يعدها الطالب
النهوض في مجال الوقف وما
يتصل ب��ه ،وأن��ه ميكن تقدمي
طلب الدعم مرفقا به املستندات
املطلوبة م��ن خ�لال مراسلة
“اللجنة العلمية لدعم طلبة
ال���دراس���ات العليا ف��ي مجال
الوقف”.

خ��ص��وص��ا (ال��زب��ي��دي والسبيطي
وال���ه���ام���ور وال��ش��ع��م وال��ن��ق��رور
والشيم).
م��ن جهته ق���ال امل��ه��ن��دس محمد
غالب نيابة عن املدير العام لهيئة
ال��زراع��ة الشيخ محمد اليوسف في
كلمة مماثلة إن الهيئة تتولى األعمال
املتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها
النباتية واحل��ي��وان��ي��ة وتطويرها
وتنمية الثروة السمكية وحمايتها
واإلشراف على عمليات صيد األسماك
وتنظيمها مبا يكفل تنمية الثروة
السمكية.
وأك���د غ��ال��ب أن أه��م��ي��ة م��ش��روع
(إثراء املخزون السمكي) تكمن في أنه
نواة لبرنامج إعادة تأهيل املخزون
السمكي املستنزفة نتيجة الصيد
اجلائر الفتا إلى دعم هيئة الزراعة
جهود معهد األبحاث في مجال تربية
األحياء املائية وتفريخ وإنتاج يرقات
واصبعيات األس��م��اك والقشريات
البحرية.
وأض����اف أن الهيئة س��ع��ت منذ

إنشائها إلى حماية وتنمية الثروة
السمكية عبر السياسات واإلجراءات
التحفظية التي تسعى حلماية أماكن
التكاثر ومواسم التزاوج لألسماك
والروبيان من خالل حظر الصيد في
جون الكويت وملسافة ثالثة أميال من
الشواطئ وحظر صيد بعض األنواع
االق��ت��ص��ادي��ة خ�لال م��وس��م التكاثر
(الزبيدي والروبيان وامليد).
وأوضح أن الهيئة تعمل أيضا على
بناء امل��خ��زون السمكي واحملافظة
عليه بإعطاء األسماك فرصة للتكاثر
ولو مرة واحدة على األقل عبر حتديد
فتحات الشباك القانونية وحتديد
األطوال القانونية لألسماك املسموح
بصيدها وتسويقها.
من جانبه قال املدير العام للهيئة
العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها
الشيخ عبدالله األحمد في تصريح
صحفي إن احلملة التي أطلقت اليوم
هي الثالثة وخاصة بأسماك (الشعم)
مبينا أن امل��راح��ل املاضية شهدت
إط�لاق أن���واع متعددة م��ن األسماك

الثراء املخزون السمكي.
وأع���رب الشيخ عبدالله األحمد
ع��ن األم���ل ف��ي زي���ادة ه��ذه احلمالت
وتعاون الصيادين للمحافظة على
املخزون السمكي في الكويت الفتا
إلى أن املخزون السمكي تراجع في
فترة سابقة ولكن بفضل هذه اجلهود
بدأ يزداد.
ب��دوره ق��ال مدير امل��ش��روع خالد
العبداإلله في تصريح آخ��ر إن هذا
م��ش��روع يهدف إل��ى توعية النشء
باستقطاب أكثر من  40مدرسة من
وزارة التربية إض��اف��ة إل��ى هدفها
بزيادة املخزون السمكي إذ مت إلقاء
أس��م��اك كثيرة ومتنوعة ف��ي جون
الكويت ألن��ه محمية تتكاثر فيها
األس��م��اك.وذك��ر ال��ع��ب��داإلل��ه أن��ه مت
اليوم اطالق  120ألف سمكة في حني
مت في املراحل املاضية إطالق  22ألف
سمكة علما أن حجم األسماك التي يتم
إطالقها حاليا أكثر من خمسني غراما
مقارنة في السابق إذ ك��ان حجمها
ستة غرامات.

العوضي« :شؤون اإلعاقة» لن تألو جهد ًا في تسخير جميع طاقاتها وفق ًا لرؤية الكويت 2035

«خدمة العمالء» ..برنامج لتدريب ذوي اإلعاقة
وتوظيفهم في القطاع املصرفي
أع����رب د .أح��م��د ال��ب��اط��ن��ي
رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية
امل��ن��اب��ر ال��ق��رآن��ي��ة ورئ��ي��س
اللجنة العليا إلدارة ش��ؤون
معهد البناء البشري للتدريب
األه��ل��ي ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره
لدعم البنك األهلي املتحد لذوي
اإلع��اق��ة ف��ي دول���ة الكويت من
خالل توفير  30فرصة وظيفية
لهم للعمل في القطاع املصرفي
بعد أن يتم تأهيلهم بالدورات
التدريبية والبرامج املناسبة
وفق اخلطة املعدة لذلك من قبل
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة ودي��وان اخلدمة املدنية
ضمن فعاليات حملة (شركاء
لتوظفيهم).
جاء ذلك في كلمته أمام حفل
ت��دش�ين ال��ب��رن��ام��ج التدريبي
األول (خ��دم��ة ال��ع��م�لاء) على
م��س��رح إدارة التأهيل املهني
مبنطقة الساملية وال���ذي أقيم
برعاية مدير عام الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة د .شفيقة
العوضي وحضور جمع كبير
من شخصيات املجتمع املدني
وامل��ه��ت��م�ين م���ن اجل���ه���ات ذات
الصلة.
وعبر د .الباطني عن شكره
جلميع اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة في
سبيل إجناح مسيرة معهد البناء
البشري ،وأثنى على الشراكة
االستراتيجية والرعاية الكبيرة
ال��ت��ي توليها وزارة ال��ش��ؤون
االجتماعية والعمل للمستفيدين
من البرامج التدريبية املوجهة
من فئات الرعاية االجتماعية
على اختالفها  ،ومثمنا للشراكة
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب�ين ال����وزارة
ومؤسسات املجتمع املدني في
الكويت.
وق���ال ف��ي كلمته :يشرفنا
ال��ي��وم أن نشارككم فرحتكم
بتدشني البرنامج األول (خدمة
العمالء) لتدريب ذوي اإلعاقة
ضمن فعاليات حملة (شركاء
لتوظفيهم) وذل���ك إمي��ان��ا منا
بأهمية املسؤولية املجتمعية
في رعاية ذوي الهمم في دولة
ال��ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال ال��ش��راك��ة
املجتمعية م��ع ك��ل م��ن الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،
والبنك األهلي املتحد.
وأضاف  :إن احتضان جمعية
املنابر القرآنية ملعهد البناء
البشري للتدريب األهلي يأتي
تفعيال للهدف الثالث من أهدافها
لإلسهام في تنشئة جيل يتحلى
ب��ال��س��ل��وك واخل��ل��ق ال��ق��رآن��ي،
وانسجاما مع الرغبة املشتركة
ب�ين ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون

د .شفيقة العوضي متحدثة
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ذوي االع��اق��ة وجمعية املنابر
القرآنية متمثلة مبعهد البناء
البشري في تدريب األشخاص
م��ن ذوي االع��اق��ات املختلفة،
وقال  :لعل من محاسن الصدف
أن يوافق هذا اليوم املبارك أول
أيام (أسبوع األصم العربي )44
وما يتضمنه من إل��زام اجلهات
احلكومية واملؤسسات التابعة
لها بتوظيف ال��ص��م ،وإي��ج��اد
الفرص الوظيفية لهم .
رؤية كويت جديدة 2035
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ت��ق��دم��ت راع��ي
احلفل مدير عام الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة د .شفيقة
العوضي بالشكر اجلزيل للبنك
األهلي املتحد على توفير 120
فرصة وظيفية ل��ذوي اإلعاقة

في القطاع املصرفي بعد أن يتم
تأهيلهم بالدورات التدريبية ؛
ضمن حملة شركاء لتوظيفهم
ل��ع��دد  30ش��خ��ص��ا م���ن ذوي
االعاقات البسيطة واملتوسطة
مم��ن ت��ت��راوح فئاتهم العمرية
بني  18و 33سنة؛ بحيث يتم
تدريبيهم وتوظيفهم في القطاع
املصرفي للبنك األهلي املتحد
ب��ع��د ان��ق��ض��اء ف��ت��رة ال��ت��دري��ب
امليداني .
وأك����دت أن الهيئة العامة
ل���ش���ؤون ذوي اإلع����اق����ة لن
تألو جهدا ف��ي تسخير جميع
طاقاتها وفقا ل��رؤي��ة الكويت
 2035لتحقيق أه��داف التنمية
املستدامة .
وأوضحت أن دول��ة الكويت

تولي عملية توظيف األشخاص
من ذوي اإلعاقة اهتماما بالغا،
وم��ن ه��ذا املنطلق ف��إن الهيئة
العامة ل��ش��ؤون ذوي اإلعاقة
قامت علي مدى السنني السابقة
بإعداد استراتيجية للتوظيف
كما قامت بإطالق حملة شركاء
ل��ت��وظ��ي��ف��ه��م ،وأع����دت دراس���ة
شامله ملعوقات التوظيف في
دولة الكويت ،واقترحت احللول
املناسبة التي من شانها تعزيز
عملية التوظيف وما يحققه من
أثر إيجابي لدي االشخاص من
ذوي اإلعاقة وللمجتمع ككل.
وف�����ي خ���ت���ام احل���ف���ل ق���ام
احلضور بجولة لزيارة الفصول
التدريبية واالط�لاع على سير
العملية التدريبية .

