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أك��د وزي��ر األش��غ��ال العامة ووزي��ر الدولة 
لشؤون البلدية الكويت املهندس حسام الرومي 
دعم توجهات معهد الكويت لألبحاث العلمية 
والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية الرامية إلى إث��راء املخزون 

السمكي واحملافظة على البيئة البحرية.
وأش���اد ال��وزي��ر ال��روم��ي على هامش حملة 
إط��اق معهد األب��ح��اث أم��س األرب��ع��اء مليون 
يرقة من روبيان الشحامي بحضور مدير هيئة 
الزراعة الشيخ محمد اليوسف بجهود اجلهات 
وتعاونها الط���اق ه��ذه ال��ي��رق��ات ف��ي منطقة 

الصبية. 
كما أعلن وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية الكويتي املهندس حسام الرومي 
توجه هيئة البيئة لوضع محطات تنقية على 
م��خ��ارج مجارير االم��ط��ار بهدف تنقيتها من 
النفايات ومياه الصرف الصحي والنفايات 
الكيماوية التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية. 
وأكد أن هذه احملطات ستساهم في وصول مياه 

سليمة ونقية إلى البحر.
 من جانبه ق��ال املدير العام لهيئة البيئة 
ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله األحمد 
ف��ي تصريح صحفي إن حملة إط��اق مليون 
يرقة من الروبيان بالتعاون مع معهد األبحاث 
وهيئة الزراعة تهدف إلى إثراء املخزون السمكي 
وتصب في مصلحة احملافظة على موارد الباد 
واستدامتها.    وأضاف الشيخ عبدالله األحمد 
أن ه��ذه احلملة ج��اءت ضمن خطة للوصول 
إلى االكتفاء الذاتي عبر إثراء املخزون السمكي 
واألغنام واملاشية من قبل هيئة الزراعة مبينا 
أن تعاون اجلهات تأتي للمحافظة على البيئة 
البحرية وتخفيف األض����رار البيئية عنها 
وتعويض اخلسائر التي يخلفها الصيد اجلائر. 

  وحول استمرار منع الصيد في جون الكويت 
أوضح أن ذلك مت مبوجب القانون البيئي وأن 

الائحة التنفيذية للقانون ح��ددت شروطا 
الع��ادة فتح املجال للصيد مشيرا ال��ى وجود 
دراسات جترى حاليا مع اجلهات املعنية للنظر 
في امكانية إعادة السماح بالصيد في حال أثبتت 
الدراسات زي��ادة الثروة السمكية في املناطق 

التي مت فيها املنع.   
وفيما يتعلق في صيد اجلر اخللفي ذكر ان 
اث��اره السلبية واضحة على الثروة السمكية 
حيث يتم خال فترة الصيف اصطياد اضعاف 
الكمية املطلوبة ألسماك غير التجارية ورميها 
ما يؤدي إلى ظهور نفوق ويتسبب ذلك في كثير 
من اخلسائر ألن��واع عديدة من االسماك الفتا 
إلى وجود مباحثات مع هيئة الزراعة واحتاد 
الصيادين بهدف الوصول إلى شباك مناسبة 

لهذا النوع من الصيد.
 من جانبه فقد أكد رئيس مجلس ادارة ومدير 
ع��ام الهيئة العامة لشؤون ال��زراع��ة والثورة 
السمكية الشيخ محمد اليوسف حرص الهيئة 
على دع��م وتعزيز االم���ن ال��غ��ذائ��ي ف��ي دول��ة 
الكويت وتنمية الثروة السمكية وحتقيق افضل 

انتاجية.
وقال الشيخ محمد اليوسف إن الهيئة قامت 
بالتعاون مع معهد الكويت لابحاث العلمية 
ب��اط��اق مليون يرقة م��ن ال��روب��ي��ان م��ن نوع 

)الشحامي( في املياه الكويتية.

وأوض��ح أن عملية اط��اق يرقات الروبيان 
تأتي ضمن برنامج ال��زراع��ة املائية وال��ذي 
يهدف لدعم وتعزيز االم��ن الغذائي في دولة 
الكويت وتنمية الثروة السمكية وحتقيق افضل 

انتاجية.
واش��ار ال��ى ان البرنامج رك��ز علي حتقيق 
نتائج بحثية فعالة في مجال استزراع الروبيان 
بشكل خاص مبينا أن اخر التقارير الصادرة 
عن اإلدارة املركزية لاحصاء ذكرت بأن كميات 
الروبيان الطازجة التي مت رصدها في عام 
2017 بلغت 1ر1 طن وان الكميات املتداولة في 
األسواق احمللية ال تفي بحاجة السوق الكويتي 
سنويا ما أدى ال��ي ارتفاع االسعار واللجوء 

لاستيراد من اخلارج.
وذكر انه على الرغم من حتديد مواسم صيد 
الروبيان وحظر صيده في مواسم اخري إال أن 
كميات الروبيان مستمرة في االنخفاض خاصة 
ألنها تعتبر من األطعمة احملببة للمستهلكني 
واألكثر طلبا وان االنتاج احمللي ال يغطي حاجة 

املستهلك النه من االطعمة املفضله للجميع.
وبني الشيخ محمد اليوسف ان فعالية اطاق 
الربيان تهدف ال��ي زي���ادة امل��خ��زون السمكي 
وايضا التعاون مع معهد الكويت لابحاث 
العلمية ال��ذي ميثل جهه مسؤولة تعمل علي 
رف��ع ال��وع��ي للحفاظ علي ال��ث��روة السمكية 

وتتكاتف جهودها مع الهيئة للحفاظ علي املوارد 
الطبيعية والبيئة البحرية بكافة مكوناتها.

واكد ان هذه الفعالية تأتي للتأكيد على أهمية 
الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة بالتعاون 
مع اجلهات املختصه وتطبيق القوانني الواردة 
بشأن احملافظة على الثروات الطبيعية ومنها 
ال��ث��روة السمكية لتحسني امل��خ��زون السمكي 
ورف��ع معدالت االنتاجية وف��رض احلظر علي 
الصيد وم��ا تتبعه من جهود تقوم بها الهيئة 

لتطبيق القانون ضد املخالفني.
واشار الشيخ محمد اليوسف الى ان الصيد 
اجل��ائ��ر وع���دم اإلل��ت��زام بالقوانني والتدمير 
غير املسؤول من قبل البعض للبيئة البحرية 
يضعف من تأثير ه��ذه اإلط��اق��ات ويبطئ من 
اجن��اح هذه اجلهود مشددا على أهمية تطبيق 
قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 

بعدم صيد هذه األمهات اثناء فترة التكاثر.
من جانبه قال نائب مدير عام الهيئة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية مرزوق العازمي ان 
اختيار موقع اإلط��اق في منطقة رأس كاظمة 
الواقعة شمال غرب جون الكويت مت بالتنسيق 

مع معهد الكويت لابحاث العلمية.
وبني ان ذلك مت على أسس علمية منها توفر 
البيئة الطينية الرملية ذات التنوع البيولوجي 
والغنية بأشجار ال)ماجنروف( ملائمتها لنمو 

صغار الروبيان املستزرع وسرعة تكيفهم مع 
البيئة الطبيعية اجلديدة.واضاف العازمي أنه 
قد مت االستناد في اختيار توقيت اإلطاق على 
مواعيد وجود التيارات املائية الهادئة وأعلى مد 
للبحر لتجنب جرف صغار الروبيان املستزرع 

واعطائهم الوقت الكافي للدخول تدريجيا.
  وب��دوره قال القائم بأعمال معهد االبحاث 
الدكتور محمد ال��راش��د وممثل مدير األبحاث 
الدكتورة سميرة السيد عمر في تصريح صحفي 
ان املعهد يقوم بعمليات عدة الستزراع اسماك 
مختلفة مبينا أن احلملة احلالية مستزرعة في 
املعهد ومت اختيار وقت مناسب لاطاق للحفاظ 
على بقائها حية لكي تنضج مع دورة احلياة في 

مياه البحر وتصبح جاهزة للصيد. 
  واض��اف الدكتور الراشد ان هدف احلملة 
توعوي ولتسليط الضوء على أهمية احملافظة 
ع��ل��ى البيئة ال��ب��ح��ري��ة وامل���خ���زون السمكي 
والثروات الطبيعية مبينا ان برنامج الزراعة 
املائية يأتي بالدرجة األولى لتعزيز ودعم االمن 
الغذائي في الكويت حيث يركز البرنامج على 
حتقيق نتائج بحثية فعالة في مجال استزراع 

الروبيان بشكل خاص.  
 وأش��ار ال��ى أن اخ��ر التقارير ال��ص��ادرة عن 
اإلدارة املركزية لاحصاء ذك��رت أن كميات 
الروبيان الطازجة التي مت رصدها في عام 

2017 بلغت 1ر1 طن وان الكميات املتداولة في 
األسواق احمللية ال تفي بحاجة السوق الكويتي 
سنويا ما أدى إلى ارتفاع أسعارها واللجوء 

الستيرادها من اخلارج. 
  من جهته قال املدير التنفيذي ملركز أبحاث 
البيئة والعلوم احلياتية الدكتور عبدالنبي 
الغضبان في تصريح مماثل ان��ه على الرغم 
من حتديد مواسم صيد الروبيان إال أن كميات 
الروبيان مستمرة في االنخفاض خصوصا أنها 

من األطعمة احملببة للمستهلكني واألكثر طلبا.  
  أما املسؤولة عن املشروع الدكتورة شيرين 
السبيعي فأكدت في تصريح صحفي أن فعالية 
إط��اق ال��روب��ي��ان حتمل بعدا تنمويا يتمثل 
ب��زي��ادة امل��خ��زون السمكي باإلضافة ال��ى بعد 
ت��وع��وي يتمثل ف��ي اث���ارة االهتمام بضرورة 
احلفاظ على املوارد الطبيعية والبيئة البحرية 

بكل مكوناتها.  
 وبينت الدكتورة السبيعي انه خال هذه 
ال��دراس��ة مت احل��ص��ول على م��ع��دل متوسط 
للبويضات بلغ 283 ألف بويضة لكل روبيانة 
مؤكدة أهمية تطبيق قرار هيئة الزراعة بعدم 

صيد هذه األمهات اثناء فترة التكاثر.  
 وأوض��ح��ت أن اختيار موقع اإلط���اق في 
منطقة راس كاظمة الواقعة شمال غرب جون 
الكويت مت بالتنسيق مع كل من هيئتي البيئة 
وال��زراع��ة ومت على أس��س علمية منها توفر 
البيئة الطينية الرملية ذات التنوع البيولوجي 
والغنية بأشجار امل��اجن��روف املائمة لنمو 
صغار ال��روب��ي��ان املستزرع وس��رع��ة تكيفهم 
مع البيئة الطبيعية اجل��دي��دة.   وذك��رت انه 
مت االستناد في اختيار توقيت اإلط��اق على 
مواعيد وجود التيارات املائية الهادئة وأعلى مد 
للبحر لتجنب جرف صغار الروبيان املستزرع 
وإلعطائهم الوقت الكافي للدخول تدريجيا إلى 

مياه البحر مع حركة اجلزر.  

الوزير حسام الرومي والشيخ محمد اليوسف خال تفقد حظائر استزراع األسماك

على هامش حملة إطالق معهد األبحاث مليون يرقة من روبيان الشحامي 

الرومي: ندعم توجهات مؤسسات الدولة إلثراء املخزون السمكي

جانب من احلملةمعهد الكويت لألبحاث العلمية يطلق مليون يرقة من روبيان الشحامي

احلرس الوطني يطلق موسمه 
»2019 التدريبي »2018 - 

 أعلن وكيل احل��رس الوطني 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن مهندس هاشم 
ل��رف��اع��ي ع���ن إط����اق احل���رس 
ال��وط��ن��ي م��وس��م��ه ال��ت��دري��ب��ي 
)2019/2018(، اع��ت��ب��اراً من 

يوم األحد املوافق 23 اجلاري.
وأك��د الفريق الركن مهندس 
هاشم الرفاعي أن القيادة العليا 
ل��ل��ح��رس ال��وط��ن��ي مم��ث��ل��ة في 
سمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني، و الشيخ مشعل 
األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س احل��رس 
الوطني، تولي التدريب أهمية 
كبيرة، بهدف االرتقاء بالعنصر 
البشري ورفع كفاءته العسكرية 
واإلدارية والفنية وأداء مهامه في 
حفظ األم��ن وال��دف��اع عن الوطن 
ومساندة أجهزة الدولة بالتعاون 
مع إخوانهم في اجليش والشرطة 
واإلدارة العامة لإلطفاء، حسب 

اخلطة االستراتيجية 2020.

وأوضح الوكيل أن انطاق هذا 
املوسم واكب اعتماد القيادة العليا 
للحرس الوطني هيكاً تنظيمياً 
جديداً لوحدات احلرس الوطني 
مت خاله استحداث معهد مستقل 

لتدريب قوات احلرس الوطني، 
م��زود بكوادر تدريبية متميزة، 
وبأجهزة ومعدات حديثة تساعد 
على تطوير منظومة التدريب في 

احلرس الوطني.
من جانبه، قال مدير مديرية 
التوجيه املعنوي العقيد الركن 
عبدالله نزال إن املوسم التدريبي 
للحرس الوطني )2019-2018( 
ح��اف��ل ب���ال���دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املتنوعة والبيانات العملية، 
والتمارين املشتركة، والتي ُتعقد 
داخ���ل احل���رس الوطني أو يتم 
تنظيمها بالتعاون مع وزارت��ي 
الدفاع والداخلية واإلدارة العامة 
لإلطفاء واملؤسسات العسكرية 
ف��ي ال���دول الشقيقة والصديقة 
تنفيذاً لبروتوكوالت واتفاقيات 
التعاون املبرمة مع هذه اجلهات، 
حتى يتسنى لهم أداء مهامهم على 

أكمل وجه.

الفريق هاشم الرفاعي
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واستدامتها البالد  م��وارد  على  احملافظة  مصلحة  في  وتصب  السمكي  املخزون  إث��راء  إل��ى  تهدف  احلملة  األحمد: 
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إبعاد عمال النظافة املتسولني وتغرمي الشركات التابعة لها

املنفوحي: البلدية حريصة 
على اإلرتقاء بخدماتها

صرح مدير عام بلدية الكويت 
امل��ه��ن��دس أح��م��د امل��ن��ف��وح��ي بأنه 
س��وف يتم اب��ع��اد اي عامل يقوم 
بالتسول أو أعمال مخالفة للنظام 
العام  من عمال شركات النظافة 
املتعاقدة م��ع البلدية فضا عن 
إتخاذ كافة اإلج��راءات القانونية 
بحق الشركات ، مشيرا إلى أنه مت 
إخ��ط��ار ش��رك��ات النظافة بجميع 

احملافظات بهذه اإلجراءات .
وأض��اف املنفوحي بأنه سيتم 
تكثيف احلمات التفتيشية إعتبارا 
م��ن ي��وم األح��د ال��ق��ادم بالتعاون 
مع اللجنة الرباعية املتمثلة في 
وزارة الداخلية والهيئة العامة 
للقوى العاملة ووزارة التجارة 
والصناعة وبلدية الكويت وذلك 
للحد من تفشي ظاهرة تسول عمال 
النظافة وال��ت��ي تؤثر سلبا على 

املظهر احلضاري للباد .
واختتم املنفوحي بأن البلدية 

حريصة كل احلرص على االرتقاء 
ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة للمواطنني 
واملقيمني إلى جانب اب��راز املظهر 

احلضاري للباد بأبهى صورة .

م. أحمد املنفوحي

السلمان دعا إلى املشاركة واحلضور والتجاوب 

»اإلطفاء« تنظم ورشة عمل عن النظام اإللكتروني 
واشتراطات السالمة للمباني االستثمارية 

ح��ث رئ��ي��س احت���اد املكاتب 
الهندسية وال��دور االستشارية 
الكويتية املهندس بدر السلمان 
أع��ض��اء االحت���اد على التجاوب 
وامل���ش���ارك���ة ف���ي ورش����ة عمل 
ستقيمها اإلدارة العامة لإلطفاء 
صباح ي��وم الثاثاء املقبل في 
مبنى قطاع الوقاية الرئيسي 
مبنطقىة غ��رب مشرف، مشيدا 
بجهود مدير عام االطفاء الفريق 
خالد امل��ك��راد ون��ائ��ب مدير عام 
قطاع الوقاية  اللواء خالد فهد 
وبكافة منتسبي االدارة جلهودهم 
وح��رص��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مع 

االحتاد. 
وذك���ر السلمان، أن االحت��اد 
تلقى دع��وة م��ن االدارة العامة 
ل��ل��ط��ف��اء مل���ش���ارك���ة امل��ك��ات��ب 
الهندسية في الورشة اخلاصة 
ال��ت��ي سيقيمها ق��ط��اع الوقاية 

عن النظام اإللكتروني اجلديد 
للمشاريع وش���رح اشتراطات 
ال��س��ام��ة واالش�����راف ال��وق��ائ��ي 
للمباني االستثمارية من 16 الى 

50 دورا، الفتا ال��ى أن املكاتب 
مستعدة للتعاون المتام اجراءات 

تراخيص االطفاء إليكرتونيا . 
وش��دد السلمان على حرص 
االحت������اد وامل���ك���ات���ب وال�����دور 
االستشارية الهندسية فيه على 
دع��م ت��وج��ه��ات  بلدية الكويت 
ووزارة الكهرباء واملاء واالدارة 
ال��ع��ام��ة ل��اط��ف��اء المت���ام كافة 
املعامات إلكترونيا ، معربا عن 
األمل في أن تقتدي باقي الوزارات 
والهيئات واالدارات بهذه اجلهات  
ف���ي  م��ج��ال م��ن��ح ال��ت��راخ��ي��ص 
إلكترونيا ومكننة كافة املعامات 
ف��ي القطاع احلكومي كخطوة 
ج�����ادة ف���ي احل����د م���ن ال��ف��س��اد 
والقضاء عليه وتطوير العمل 
احل��ك��وم��ي مل��واك��ب��ة متطلبات 
مرحلة التنمية وتنفيذ”كويت 
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بدر السلمان

تكثيف احلمالت التفتيشية خالل األيام املقبلة

أبا الصافي: بلدية »األحمدي« حررت
10 محاضر مخالفات إعالن عدد 

أعلنت إدارة العاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة األحمدي بجولة تفتيشية على 
احملات التجارية باحملافظة، حيث مت حترير عدد 10 محاضر 

مخالفات اعان
وفي هذا السياق اوض��ح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 
االح��م��دي مشعل اب��ا الصافي ان اجل��ول��ة استهدفت احمل��ات 
التجارية والتي قد اسفرت عن حترير عدد 10 محاضر مخالفات 
اعان تنوعت ما بني العمل بدون شهادة صحية وفتح وادارة محل 
قبل احلصول على موافقة البلدية و مخالفة اشتراطات النظافة و 

عدم وضع ترخيص االعان في مكان بارز وعدم صيانة اعان
واضاف ابا الصافي انه مت ازالة عدد 42 اعانا عشوائيا من 
الشوارع والساحات باحملافظة وعلى اثرها مت ارسالهم الى موقع 

حجز البلدية
كما دعت ادارة العاقات العامة املواطنني واملقيمني في حال 
وج��ود اي استفسار او شكوى ميكنهم االت��ص��ال على اخلط 
الساخن )139(او التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي @

.kuwmunحترير مخالفة

مشروع »أمنية« يتعاون مع »هوليداي إن«
للحد من األخطار البيئية

أعلن مشروع “أمنية” البيئي عن التعاون 
م��ع فندق هوليداي إن – الساملية ف��ي إط��ار 
األهداف التي يقوم بها في نشر الوعي البيئي، 
وامل��س��اه��م��ة ب��احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى بيئة صحية 
سليمة واحل��د من مخاطر التلوث والنفايات 

الباستيكية.
وف���ي ه���ذا اجل��ان��ب ثمنت أح���د مؤسسي 
مشروع “أمنية” سناء الغماس في تصريح 
صحفي ال��ت��ع��اون م��ع ف��ن��دق ه��ول��ي��داي إن - 
الساملية الذي يعتبر أول الفنادق في الكويت 
التي تبادر وتساهم مبشروعنا البيئي الذي 
ي��ه��دف إل��ى ترسيخ ثقافة إع���ادة ال��ف��رز من 
امل��ص��در، والعمل على حتقيق رؤي��ة كويت 
جديدة، مثمنة بالوقت نفسه دور إدارة الفندق 
والعاملني به بالرغبة في بلورة هذا التعاون 

من خال وضع حاويات “أمنية” البيئية.
وأشارت الغماس إلى أن مشروع “أمنية” 
سيواصل بالدفع نحو املزيد من اجلهود الرامية 
التي حتقق البيئة الصحية السليمة، إلى جانب 
املساهمة في احلد من أخطار التلوث خصوصا 

ترسيخ الوعي البيئيفيما يتعلق في النفايات الباستيكية.


