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كلف «الزراعة» و«البلدية» و«البيئة» و«األبحاث» باالنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة

مجلس الوزراء :تفعيل نشاط االستزراع السمكي والروبيان المستدام
كتب �ضاحي العلي:
كلف جمل�س الوزراء الهيئة العامة
للزراعة وال�ثروة ال�سمكية ب�رسعة
التن�سيق مع بلدية الكويت والهيئة
ال��ع��ام��ة للبيئة وم��ع��ه��د الكويت
للأبحاث العلمية باالنتهاء من كافة
االج��راءات الالزمة لتفعيل وتطوير
ن�شاط اال�ستزراع ال�سمكي والروبيان
امل�ستدام مبا ي�ساهم يف احلفاظ على
املخزون ال�سمكي يف الكويت.
وم��ن جابنه او���ض��ح االم�ين العام
ملجل�س الوزراء باالنابة امل�ست�شار
وائل الع�سعو�سي ان قرار التكليف
جاء بناء على قرار جمل�س الوزراء
القا�ضي بتكليف الهيئة العامة
ل�ش�ؤون الزراعة وال�ثروة ال�سمكية
بالتن�سيق مع كل من وزارة التجارة
وال�صناعة والهيئة العامة للبيئة
ومعهد الكويت لالبحاث العلمية
واجلهات التي تراها منا�سبة العداد
درا���س��ة �شاملة ب�����ش ��أن املخزون
ال�سمكي للكويت وو���ض��ع البدائل
واحللول التي من �ش�أنها احلفاظ على
هذا املخزون وزيادة وفرته م�ستقب ًال
بالو�سائل املمكنة ,وعلى قرار
جمل�س ال��وزراء القا�ضي بالت�أكيد
على ذلك القرار ,ا�ضافة �إلى قرار
جمل�س الوزراء القا�ضي بانه احيط
جمل�س ال����وزراء علم ًا بالتقرير
املقدم من الهيئة العامة ل�ش�ؤون
الزراعة وال�ثروة ال�سمكية املرفق
ب��ه درا���س��ة ك��ل م��ن معهد الكويت
لالبحاث العلمية وجامعة الكويت
ب�ش�أن املخزون ال�سمكي والروبيان
بالكويت ,وتكليف الهيئة العامة
ل�ش�ؤون الزراعة وال�ثروة ال�سمكية
بالتن�سيق م��ع ال��ه��ي��ئ��ة العامة
للبيئة التخاذ الإج���راءات وتطبيق
اال�شرتاطات البيئية الالزمة للحد
من الآث��ار ال�سلبية ل�صيد الروبيان
بطريقة اجلر اخللفي مبا يحافظ على
البيئة البحرية وخمزون الروبيان,
والتن�سيق مع معهد الكويت للأبحاث
العلمية وبلدية الكويت التخاذ جميع
االج��راءات الالزمة لتفعيل وتطوير
ن�شاط اال�ستزراع ال�سمكي امل�ستدام
وم��واف��اة جمل�س ال���وزراء بتقرير
�شامل يت�ضمن املرئيات واخلطوات
الالزمة بهذا ال�ش�أن وذلك خالل �شهر
من تاريخه.
�أا�شار الع�سعو�سي �إلى اطالع جمل�س
الوزراء على التو�صية الواردة �ضمن
حم�رض اجتماع اللجنة اخلدمات
العامة املنعقد ب�ش�أن املو�ضوع
امل�شار اليه اعاله حيث اطلع على
كتاب االحت���اد الكويتي ل�صيادي
اال�سماك املت�ضمن طلب نظر جمل�س
الوزراء البت يف ايقاف القرار ال�صادر
من الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة
والرثوة ال�سمكية ب�ش�أن توقف جميع
عمليات ال�صيد ع��ن ط��ري��ق اجلر
اخللفي يف املياه االقليمية للكويت
اعتبار ًا من  2018/1/1حتى ا�شعار
�آخر وطلب متديد موعد بدء مو�سم
�صيد املياه االقليمية للعام 2018
واطالع املجل�س على كتابي كل من
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تقرير شهري
شامل يتضمن
المرئيات
والخطوات
الالزمة بهذا
الشأن

العسعوسي:
وضع الحلول
والبدائل التي
من شأنها الحفاظ
على المخزون
الكويتي
الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة
ل�ش�ؤون الزراعة وال�ثروة ال�سمكية
املت�ضمن ما انتهت اليه درا�ستهما
للمو�ضوع ور�أيهما بهذا ال�ش�أن,
الفت ًا �إل��ى ان اف��ادة الهيئة العامة
للبيئة ت�ضمنت انه متت امل�شاركة يف
اعداد درا�سة �شاملة ب�ش�أن املخزون
ال�سمكي بالكويت وو�ضع البدائل
واحللول التي من �ش�أنها احلفاظ على
هذا املخزون وزيادة وفرته م�ستقبال
بالو�سائل املمكنة وق��د اختتمت
الدرا�سة ب��ر�أي فريق االع��داد ب�ش�أن
منع ال�صيد ب�شباك اجل��ر القاعية
«اخل����ل����ف����ي����ة»
باملياه االقليمية
ال���ك���وي���ت���ي���ة
وامل���ت�������ض���م���ن
اق�تراح�ين متثال
يف احلظر الكامل
لل�صيد باجلر
اخل����ل����ف����ي يف
املياه االقليمية
ال���ك���وي���ت���ي���ة
واقت�صار ال�صيد
ب��اجل��ر اخللفي
ال���ق���اع���ي على
اخل��روج للمياه
ال��دول��ي��ة خالل
نف�س فرتة مو�سم
�صيد الروبيان �رشيطة تركيب �أدوات
خف�ض ال�صيد اجلانبي وادوات ا�ستبعاد
ال�سالحف البحرية والدالفني وذلك
حتى ال ت�ؤثر عمليات ال�صيد باجلر
اخللفي القاعي �سلب ًا على املياه
الدولية على الأ�سماك املهاجرة
وامل��خ��زون امل�شرتك ،مع مراقبة
م�ستمرة لو�ضع التنوع االحيائي يف
املياه االقليمية الكويتية ،وجدير
بالذكر ان دورة حياة الروبيان يف
املياه الكويتية تقدر ب�سنة ون�صف
ال�سنة ،لذلك يجب اال�ستفادة من هذه
الرثوة ال�سمكية وعدم هدرها ،مع
االخذ بعني االعتبار ان �شباك اجلر
القاعي هي الطريقة الوحيدة ل�صيد
الروبيان،وانه مت تقلي�ص قدرات
ال�صيد لوحدات �صيد الروبيان من
خ�لال تقلي�ص ع��دد وح��دات ال�صيد

العاملة يف املياه االقليمية الكويتية
مبا يعادل � 35سفينة خ�شبية تعمل
ملدة � 6أ�شهر يف ال�سنة او � 41سفينة
خ�شبية تعمل ملدة � 5أ�شهر يف ال�سنة
�رشيطة تركيب ادوات خف�ض ال�صيد
اجلانبي وادوات ا�ستبعاد ال�سالحف
البحرية وال��دالف�ين ل�شباك اجلر
القاعي خلف�ض الت�أثري ال�سلبي على
كائنات البيئة القاعية وتقليل نفوق
اال�سماك ال�صغرية غري امل�ستهدفة
«بناء على تو�صية معهد الكويت
ل�لاب��ح��اث العلمية» ،وق��د ا�شار
فريق االع���داد ال��ى ان تطبيق احد
احل��ل�ين يتطلب
و���ض��ع برنامج
ر���ص��د ومراقبة
املخزون ال�سمكي
والتنوع االحيائي
باملياه االقليمية
الكويتية للتدخل
املبا�رش وال�رسيع
وع��ن��د ظ��ه��ور اي
اع��را���ض لتدهور
تلك امل���ؤ��شرات
وذل��ك بالتن�سيق
ب��ي��ن ال��ه��ي��ئ��ة
العامة ل�ش�ؤون
الزراعة والرثوة
ال�سمكية والهيئة
ال��ع��ام��ة للبيئة وم��ع��ه��د الكويت
لالبحاث العلمية وجامعة الكويت.
وبناء على ذلك فقد خل�صت الدرا�سة
وارت�أت الهيئة العامة للبيئة �أال يتم
املوافقة على فتح او حتديد مو�سم
ل�صيد الروبيان واال�ستمرار بقرار منع
ال�صيد يف املياه االقليمية للكويت
حتى يتم االخذ بجميع التو�صيات
امل��ق��دم��ة يف درا����س���ة «امل��خ��زون
ال�سمكي».
وق��ال الع�سعو�سي ان اف��ادة الهيئة
العامة ل�ش�ؤون ال��زراع��ة وال�ثروة
ال�سمكية ت�ضمنت �أنه بناء على طلب
الهيئة العامة للبيئة ب�إيقاف جميع
عمليات ال�صيد ع��ن ط��ري��ق اجلر
اخللفي يف مياه الكويت اعتبار ًا من
 2017/12/1وحتى تتم املخاطبة
بغري ذل��ك ق��ام��ت الهيئة العامة

اال�ستزراع ال�سمكي املتكامل بالق�سائم الزراعية

التدخل المباشر
السريع عند
ظهور أعراض
تدهور المخزون
السمكي

ل�ش�ؤون الزراعة وال�ثروة ال�سمكية
ب�إ�صدار القرار االداري رقم 1650
ل�سنة  2017بتاريخ 2017/11/15
لإيقاف عملية ال�صيد اعتبارا من
 2018/1/1حتى ا�شعار �آخ��ر ،كما
قامت الهيئة بالت�شاور والتن�سيق
مع الهيئة العامة للبيئة من باب
احلر�ص على قطاع ال�صيد وال�صيادين
ب�إ�صدار قرار الحق يحمل الرقم 1682
ل�سنة  2017بتاريخ 2017/11/22
والذي ن�ص يف مادته الأولى على انه
تعدل املادة الأولى من القرار 1630
ل�سنة  2017لت�صبح على النحو
التايل :توقف جميع عمليات ال�صيد
عن طريق اجل��ر اخللفي يف املياه
االقليمية للكويت اعتبارا من تاريخ
 2018/1/1وحتى ا�شعار �آخر وعليه
ف�إن القرار رقم  1682ل�سنة 2017
هو ال�ساري املفعول ويرتب �آثاره
القانونية يف مواجهة الغري ،وان
هذا القرار مل ينطوِ على �أي ا�شارة
�رصيحة او �ضمنية بتحديد مدة وقف
ال�صيد علم ًا ب��أن حتديد مدة وقف
ال�صيد م��ازال حمل درا�سة وتداول
بني الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة
وال�ثروة ال�سمكية والهيئة العامة
للبيئة وجهات اخرى بهدف االنتهاء
الى ما فيه ال�صالح العام ،وا�ضاف
الع�سعو�سي ان اللجنة قد ا�ستعر�ضت
بهذا ال�شان التقرير املقدم من الهيئة
العامة للزراعة وال�ثروة ال�سمكية
املت�ضمن الدرا�سة التي قام فريق
العمل املكلف ب�ش�أن املحافظة على
امل��خ��زون ال�سمكي للكويت حيث
انتهت ال��ى احل��ل��ول والتو�صيات
للمحافظة على املخزون ال�سمكي
وذلك ب�رضورة االن�ضمام الى مبادرة
النمو الأزرق التي اطلقتها منظمة
االغذية والزراعة عام  2012والتي
ت�ساعد البلدان على و�ضع وتنفيذ
خطة العمل العاملية اجلديدة فيما
يتعلق مب�صايد اال�سماك امل�ستدامة
وتربية االحياء املائية و�سبل العي�ش
والنظم الغذائية والنمو االقت�صادي
الناجم عن خدمات النظم البيئية
املائية ،وذلك برعاية �سامية من
�صاحب ال�سمو الأمري ،حفظه الله،

وبدعم مبا�رش من جمل�س الوزراء،
و�رضورة توفري االعتمادات املالية
والالزمة لتنفيذ مبادرة النمو الأزرق
ب�صورة مبا�رشة وكذلك لدعم برامج
البحث العلمي وب��رام��ج التدريب
وبناء القدرات وكذلك برامج التوعية
ودعم ال�صيادين وخف�ض جهد ال�صيد
بامل�صايد البحرية يف الكويت من
خالل خف�ض عدد �سفن اجلر اخللفي
الى � 35سفينة فقط متار�س ال�صيد
يف املياه االقليمية الكويتية ملدة
� 6أ�شهر يف ال�سنة ،وخف�ض عدد �سفن
اجلر اخللفي �إلى «� »41سفينة فقط
متار�س ال�صيد يف
املياه الإقليمية
الكويتية ملدة 5
�أ�شهر يف ال�سنة،
�إلى جانب خف�ض
ج���ه���د ال�����ص��ي��د
مل�صايد ال�شباك
اخل��ي�����ش��وم��ي��ة
ين�سبة  %50عن
ط��ري��ق تخفي�ض
ع����دد و�أط������وال
ال�شباك امل�سموح
با�ستخدامها يف
امل�صايد وكذلك
مراجعة الأطوال
القانونية لأنواع
الأ�سماك الرئي�سية املهمة للأبحاث
العلمية مع و�ضع برنامج ملراقبة
تطبيق تلك التو�صية ،وخف�ض جهد
ال�صيد مل�صايد ال��ق��راق�ير بن�سبة
 %30وحتديد عدد القراقري �صديقة
البيئة امل�سموح با�ستخدامها من
قبل ال�سفن بواقع  250قرقورا لكل
�سفينة يف ال�سنة  -م��ع ال�سماح
با�ستبدال الفاقد -طبقا لتو�صية
معهد الكويت للأبحاث العلمية مع
و�ضع برنامج ملراقبة تطبيق تلك
التو�صية ،عالوة على ت�شكيل جلنة
وطنية علمية اقت�صادية دائمة من
ذوي اخل�برة واالخت�صا�ص لإبداء
ال���ر�أي يف ال�سيا�سة ال��ت��ي تكفل
حماية وتنمية ال�ث�روة ال�سمكية
وتنظيم الأن�شطة املتعلقة بامل�صايد
ال�سمكية ،و��ضرورة �رسعة تدبري

االعتمادات املالية الالزمة لتطبيق
نظم متطورة يف الرقابة والتحكم
وال�سيطرة مل�صايد الأ�سماك تعتمد
على املراقبة الدائمة وامل�ستمرة
لن�شاط ال�صيد يف املياه الإقليمية
الكويتية من خالل تطبيق نظم التتبع
لل�سفن وكذلك تطبيق نظم حديثة
لت�سجيل الناجت اللحظي لعمليات
ال�صيد ونظم حديثة لتحرير خمالفات
ال�صيد من خالل الت�سجيل االلكرتوين
ملوقع املخالفة والتوثيق من خالل
الت�صوير للمخالفات ،بالإ�ضافة
�إل��ى ر�سم خريطة متكاملة لل�صيد
باملياه الإقليمية
ال���ك���وي���ت���ي���ة
ب���ا����س���ت���خ���دام
وت��ط��ب��ي��ق نظم
امل���ع���ل���وم���ات
اجل���غ���راف���ي���ة،
و�إج����راء درا�سة
متكاملة لتقييم
ت���أث�ير عمليات
���ص��ي��د ال���ه���واة
ع��ل��ى امل��خ��زون
ال�سمكي وكذلك
ك��م��ي��ات ال�صيد
والأن�����واع التي
ت�صطاد ومواقع
ال�صيد مع �إ�صدار
الت�رشيعات املنظمة لهذا الن�شاط.
ناهيك عن العمل على بناء القدرات
الوطنية يف جم��ال �أب��ح��اث و�إدارة
امل�صايد ال�سمكية والبيئة البحرية
واال���س��ت��زراع ال�سمكي ،م��ن خالل
التو�سع يف دع��م ح�صول ال�شباب
الكويتي ال��واع��د على ال��درج��ات
العلمية العليا «ماج�ستري ودكتوراه»
يف تلك املجاالت عرب برنامج بعثات
م�شجع يف ه���ذه التخ�ص�صات،
وت�شجيع توقيع اتفاقيات تعاون
�إقليمية يف جم��ال تنمية ال�ثروة
ال�����س��م��ك��ي��ة ت��ه��دف �إل����ى ت��ب��ادل
املعلومات وتوحيد �أو تن�سيق
موا�سم اخلطر والقيام مب�شاريع
بحثية م�شرتكة وذل��ك للمحافظة
على خم��زون الأ�سماك والروبيان
امل�شرتك ،وتبني اال�ستزراع ال�سمكي

خفض سفن
الجر الخلفي
إلى  41للصيد بالمياه
اإلقليمية لمدة
 5أشهر في العام

كبديل ا�سرتاتيجي النخفا�ض االنتاج
م��ن امل�صايد الطبيعية والث���راء
املخزون ال�سمكي.
كما ت�ضمنت تو�صية خف�ض جهد
ال�صيد بالعمل على الزراعة املائية
حيث �أو�صى فريق �إع��داد الدرا�سة
ب��اع��ت��م��اد «الإط�����ار اال�سرتاتيجي
لتنمية وتطوير ال��زراع��ة املائية
بدولة الكويت» الذي �أعدته الهيئة
العامة ل�ش�ؤون ال��زراع��ة وال�ثروة
ال�سمكية وال���ذي يعتمد على عدد
من املحاور �أهمها اعتماد ال�سيا�سة
الوطنية للزراعة املائية امل�ستدامة
بالكويت ،وتطوير االنتاج وتنفيذ
خطة عمل لربامج اال�ستزراع ال�سمكي
الزراعية
بالق�سائم
التكاملي
«االن��ت��اج املتوقع  2.000ط��ن من
الأ�سماك �سنوي ًا» ،اال�ستزراع ال�سمكي
بالنظام املكثف و�إع����ادة تدوير
املياه «الإنتاج املتوقع  5.000طن
من الأ�سماك البحرية و 3000طن
من الروبيان و 15طن من الطحائن
البحرية ���س��ن��وي� ًا» ،واال���س��ت��زراع
ال�سمكي البحري بالأفقا�ص العائمة
«االن��ت��اج املتوقع  2.000ط��ن من
الأ�سماك البحرية �سنوي ًا» �إ�ضافة
�إلى تعزيز ودعم البيئة التنظيمية
والتجارية التي تدعم تربية الأحياء
املائية ك�صناعة متكاملة ،وحماية
���ص��ن��اع��ة اال���س��ت��زراع امل��ائ��ي من
الأمرا�ض والآفات املائية ،وت�شجيع
ودع��م البحث العلمي واالبتكار يف
جمال الزراعة املائية ،واال�ستفادة
الق�صوى من فر�ص التعليم والتدريب
املهني املتاحة ،الفت ًا الع�سو�سي
�إلى �أن فريق �إع��داد الدرا�سة ب�ش�أن
منع ال�صيد ب�شباك اجل��ر القاعي
«اخللفي» باملياه الإقليمية الكويتية
ي��رى �أن هناك اقرتاحني للحد من
الت�أثري ال�سلبي يتمثالن يف احلظر
الكامل لل�صيد باجلر اخللفي القاعي
يف املياه الإقليمية الكويتية وق�رص
ال�صيد باجلر اخللفي القاعي على
اخل���روج للمياه ال��دول��ي��ة خالل
نف�س فرتة مو�سم �صيد الروبيان،
��شري��ط��ة ت��رك��ي��ب ادوات خف�ض
ال�صيد اجلانبي و�أدوات ا�ستبعاد
ال�سالحف البحرية والدالفني وذلك
حتى ال ت�ؤثر عمليات ال�صيد باجلر
اخللفي القاعي يف املياه الدولية
على الأ�سماك املهاجرة واملخزون
امل�شرتك ،مع مراقبة م�ستمرة لو�ضع
التنوع الأحيائي يف املياه الإقليمية
الكويتية ،وتقلي�ص ق��درات ال�صيد
لوحدات �صيد الروبيان من خالل
تقلي�ص عدد وحدات ال�صيد العاملة
يف املياه الإقليمية الكويتية مبا
يعادل � 35سفينة خ�شبية تعمل ملدة
� 6أ�شهر يف ال�سنة �أو � 41سفينة خ�شبية
تعمل ملدة � 5أ�شهر يف ال�سنة� ،رشيطة
تركيب �أدوات خف�ض ال�صيد اجلانبي
و�أدوات ا�ستبعاد ال�سالحف البحرية
والدالفني ل�شباك اجلر القاعي لتقليل
الت�أثري ال�سلبي على البيئة القاعية
وتقليل نفوق الأ�سماك ال�صغرية غري
«بناء على تو�صية معهد
امل�ستهدفة
ً
الكويت للأبحاث العلمية».

إغالق مواقع دخول المركبات في ساحل «أبو الحصانية»
«األسماك» :ما قام به صيادو

الجر الخلفي توقف إجباري

�أو�ضح احتاد �صيادي اال�سماك ان ما قام به �صيادو اجلر اخللفي
�أول ام�س لي�س �إ�رضاب ًا بل توقف اجباري عن العمل ب�سبب اخل�سائر
الفادحة التي تعر�ضوا لها جراء قرار الهيئة العامة للزراعة
والرثوة ال�سمكية منع �صيد الروبيان باملياه االقليمية الكويتية,
جاء ذلك يف رد االحتاد على ما ن�رش حتت عنوان «�صيادو اجلر
اخللفي ...ا�رضاب» بجريدة «ال�شاهد» لذلك يتوجب على «ال�شاهد»
التو�ضيح والتنويه ب ��أن التوقف االجباري يحمل نف�س معنى
اال�رضاب وبذلك ال ي�ؤثر بال�سلب على تو�صيل ر�سالة هذه الفئة
املت�رضرة �إلى امل�س�ؤولني لتعوي�ضهم عن اخل�سائر التي حلقت بهم
بعد قرار الهيئة.

السجاري :الندوة الدولية السادسة
لمجلة أوقاف تعقد في فرنسا
كتب �أحمد يون�س:
�أو�ضح الأم�ين العام للأمانة
ال��ع��ام��ة ل�ل��أوق���اف بالإنابة
�صقر ال�سجاري� ،أن الندوة
ال��دول��ي��ة ال�����س��اد���س��ة ملجلة
«�أوق��اف» �ستعقد يف الفرتة من
� 15إل��ى  16احلايل ،مبدينة
«���س�ترا���س��ب��ورغ» يف فرن�سا،
ب�رشاكة متميزة بني الأمانة
العامة للأوقاف ورابطة م�سلمي
الأل���زا����س وال��ب��ن��ك الإ�سالمي
للتنمية ،حتت عنوان« :الوقف
والأنظمة الأوروبية امل�شابهة
 ن��ح��و ��ش�راك���ة ح�ضارية�إن�سانية» ،بهدف ا�ستعرا�ض
التجارب واخل�ب�رات الوقفية
الإ�سالمية يف �شتى املجاالت
ذات العالقة الوطيدة بالوقف،
ومدى �إمكانية اال�ستفادة منها
يف التجربة اخلريية الغربية
ال�شبيهة بالوقف ،وم��د هذه
وفوائد
التجربة  ب�إ�سهامات
نافعة ،لي�ؤدي الوقف دوره

الفاعل يف �شتى ميادين احلياة
املرجوة
بالكفاءة والفاعلية
َّ
منه.
و�أو�ضح ال�سجاري �أن الأمانة
ِّ
تنظم ندوتها
العامة للأوقاف
ال��دول��ي��ة ال�����س��اد���س��ة ملجلة
«�أوق���اف»� ،سع ًيا منها �أي�ضا
لال�ستفادة الق�صوى من الرتاكم
املعريف للأنظمة الأوروبية
ال�شبيهة بالوقف ،م�شري ًا �إلى
�أن ذل��ك ين�سجم م��ع الفكرة
الأ�سا�سية للندوة التي تعد
�أحد م�رشوعات الدولة املن�سقة
جلهود الدول الإ�سالمية يف جمال
ال��وق��ف على م�ستوى العامل
الإ�سالمي ،حيث ا�ضطلعت به
الأمانة العامة للأوقاف مبوجب
قرار امل�ؤمتر ال�ساد�س لوزراء
�أوقاف الدول الإ�سالمية ،الذي
انعقد بالعا�صمة الإندوني�سية
«جاكرتا» يف �أكتوبر من �سنة
1997م ،و�أجن�����زت يف ه��ذا
امل��ج��ال �أك�ث�ر م��ن �ستة ع�رش
م�رشوعا وقفي ًا.
ً

«فريق الغوص» :ضرورة تشكيل فرق لوقف التعديات البيئية
قال رئي�س فريق الغو�ص وليد
الفا�ضل� ،إن الفريق قام بالتعاون
مع بلدية الكويت وجلنة �إزالة
التعديات وجهات حكومية �أخرى
ب�إغالق مواقع دخول املركبات يف
�ساحل «�أبواحل�صانية» ل�رضرها
الكبري على احل��ي��اة الفطرية
ومتا�سك رمال ال�سواحل.
و�أ�ضاف الفا�ضل �أنه �سيتم �أي�ضا
و�ضع ل��وح��ات �إر���ش��ادي��ة متنع
دخول املركبات �إلى ال�شواطئ
مبينا �أن ال��ف��ري��ق تلقى عدة
�شكاوى من الأه���ايل ومرتادي
ال�شواطئ ه��ن��اك ح��ول دخ��ول
الكثري من املركبات �إل��ى هذه
ال�����س��واح��ل وال�����س�ير عليه ما
ي�شكل خطورة على املرتادين
وخ�صو�صا الأطفال وكبار ال�سن.
وب�ين �أن �سري ه��ذه املركبات
على رم��ال ال�ساحل يف حاالت
اجل��زر ي ��ؤدي �إل��ى نفوق الكثري

من الكائنات البحرية ال�ساحلية
بالإ�ضافة �إل��ى تدمري مواطن
ال��ك��ائ��ن��ات واحل��ي��اة الفطرية
ال�ساحلية ك��م��ا �أن��ه��ا ت�سبب
خلال يف متا�سك الرمال وت�شوه
امل�سطحات الرملية وجمالها.
وذكر �أن بع�ض �سواحل الكويت
ت��ع��اين م��ن بع�ض التجاوزات
الب�رشية الأخرى كرمي املخلفات
اال�ستهالكية واالن�شائية ف�ضال
عن خمرجات جمارير ال�رصف
ال�صحي والأمطار ما ي�شكل عبئا
ا�ضافيا على تدهور توازن احلياة
الفطرية البحرية وال�ساحلية.
و�أكد الفا�ضل �أن فريق الغو�ص
التابع للمربة التطوعية البيئية
م�ستمر يف حماية احلياة الفطرية
يف خمتلف �سواحل الكويت عرب
مبادرات بيئية وم�شاريع طوعية
من �ش�أنها املحافظة على البيئة
البحرية ومكوناتها.

• جانب من عملية �إغالق مداخل املركبات ل�ساحل �أبو احل�صانية

العنجري :قضية البيئة المستدامة تتطلب تكاتف
الجهود من الجميع

• نبيلة العنجري

يرعى �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
وي��ن��وب عنه وزي��ر الأ���ش��غ��ال ح�سام الرومي
باحل�ضور «معر�ض وملتقى بيئة نظيفة وخ�رضاء»
الذي ينعقد يومي � 3 – 2أكتوبر املقبل مت�ضمن ًا
عدة فعاليات وجل�سات و�أن�شطة ت�ستعر�ض �أحدث
التقنيات و�أبرز احللول والأولويات ذات ال�صلة.
وقالت رئي�س اللجنة املنظمة نبيلة العنجري
لهذا احلدث الذي يلتئم حتت مظلة «الهيئة
ال��ع��ام��ة للبيئة» يف ال��ك��وي��ت ،ان �أهمية
املعر�ض وامللتقى تنبع من ��ضرورة ح�شد
جهود جميع املعنيني من م�ؤ�س�سات وجهات
حكومية و�أهلية و�رشكات و�أفراد لق�ضية البيئة
امل�ستدامة بكل ما تعنيه من مكونات �رضورية
للتنمية االقت�صادية واملعي�شية وال�صحية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،للحياة اليومية واحلياة
طويلة املدى ،واالقت�صاد الأخ�رض ،والتوعية

العامة ،وما يتطلبه ذلك من �رضورة م�شاركة
اجلميع يف تنمية مقومات اال�ستدامة التي
تت�ضمن الطبيعة والأر���ض وال�شاطئ والهواء
وال�سماء واملياه والكائنات احلية وحمايتها
من التلوث ب�أ�شكاله املختلفة.
و�أكدت اللجنة يف بيان �أن هذه الق�ضية يجب �أن
ت�شكل �أولوية ر�أي عام يف هذه املرحلة التي
يجري فيها العمل على خطط تنمية وفق ر�ؤية
م�ستقبلية حتقيقا لر�ؤية �سمو �أمري البالد� ،أي
ر�ؤية الكويت ،2035ما يتطلب �أي�ضا «احلفاظ
على تدفق امل��وارد الطبيعية لنا وللأجيال
القادمة ل�ضمان حياة �صحية وبيئة نظيفة
وجميلة متكاملة املكونات ،وهو ما يدخل
يف �صلب عمل الهيئة العامة للبيئة وجميع
اجلهات امل�س�ؤولة من م�ؤ�س�سات وجمعيات
جمتمع �أهلي ومدين ومواطنني».

و�أو�ضح بيان اللجنة املنظمة �أن عدة جهات
ت�شارك مع الهيئة العامة للبيئة يف �إقامة
املعر�ض وامللتقى وعلى ر�أ�سها وزارة الأ�شغال
وبلدية الكويت والهيئة العامة للطريان
امل��دين وجمعية املخرتعني الكويتية هذا
�إل��ى جانب ع��دد من كربيات ال�رشكات التي
ت�ساهم يف الرعاية ويف املعر�ض ومنها �رشكة
رابطة الكويت واخلليج للنقل و�رشكة ليماك
ويف جل�سات احلوار والنقا�ش ل�رشح اجلوانب
ال�ضامنة للبيئة النظيفة واخل�رضاء.
وذكرت �أن املعر�ض الذي يقام �إلى جانب امللتقى
يت�ضمن �أجنحة لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات العار�ضة
التي �ستقدم �أحدث ما لديها من جتهيزات وبرامج
وخدمات ت�ساعد يف البيئة النظيفة واخل�رضاء،
بينما تتناول جل�سات امللتقى �أربعة حماور
رئي�سية.

