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»الزراعة«: مسح مستمر جلون 
الكويت ملعرفة سبب نفوق امليد

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية استمرار عمليات 
املسح في جون الكويت املتعلقة بنفوق 
بعض أسماك امليد في موازاة املتابعة 
املتواصلة م���ن قبل دوريات الرقابة 

البحرية أيضا.
وقال مدير إدارة العالقات العامة 
في الهيئة شاكر عوض ل� »كونا« ان 
هناك تنسيقا جاريا بني هيئة الزراعة 
وبقية اجلهات األخرى املعنية بهذا 
املوض���وع الى حني ظه���ور النتائج 
املخبرية والتأكد من السبب الرئيسي 
الذي أدى الى نفوق بعض أس���ماك 

امليد.

وأضاف عوض ان أعداد األسماك 
النافقة قد انخفض »ما يعتبر مؤشرا 
مطمئنا حتى اآلن ولم تظهر حاالت 
نفوق جديدة«، مش���ددا على حرص 
الهيئ���ة التام على س���المة املخزون 
الس���مكي في البالد واحملافظة عليه 
والعمل على زيادة نسبته خالل األعوام 

املقبلة.
وأشار إلى ان املؤشرات »تدل على 
ان الوضع مستقر ولم تسجل حاالت 
نفوق جديدة عل���ى أن تظهر نتائج 
الفحص خ���الل اليومني املقبلني في 
وقت تواصل دوريات الرقابة البحرية 

جوالتها بهذا الشأن«.

الهيئة العامة للبيئة  أكدت 
حرصه���ا على حماي���ة احلياة 
البرية والبحرية في البالد من 
خالل تس���يير حم���الت بيئية 
وجوالت تفتيشية تندرج ضمن 
اهتمامها بتطبيق القانون ووفقا 
لالتفاقيات الدولية التي وقعت 
الكويت عليها. وقال عضو جلنة 
التفتيش في الهيئة أحمد الصايغ 
ل� )كون���ا( ان الهيئة وانطالقا 
من حرصها على حماية احلياة 
البرية والبحرية نفذت جولة 
تفتيشية في س���وق اجلمعة 
ومتت على إثرها مصادرة العديد 
أنواع اجلرابيع وتسليمها  من 

الى حديقة احليوان.
وأضاف الصايغ ان مثل هذه 
احلملة تأتي تنفيذا للقرارين 
رقم 93 لعام 2003 بشأن تنظيم 
البيع واالجتار بالكائنات املهددة 
باالنقراض )سايتس( رقم 1 لعام 
2005 واملعني مبنع صيد الطيور 

احمللية واملهاجرة.
ال����ى ان اتفاقي����ة  ولف����ت 
إليها  التي انضمت  )سايتس( 
الكويت عام 2002 تنص على 
احملافظة على الثروات الطبيعية 
بشتى أنواعها وتعد إحدى أهم 
االتفاقيات الدولية حاليا ووقعت 
عليها غالبية دول العالم، مبينا 
ان )س����ايتس( تش����كل جزءا 
مهما من مهام الهيئة في مجال 
البيئي����ة والتعريف  التوعية 
بأهميتها وتطبيقها وضرورة 
احلفاظ على أنواع احليوانات 
واملهددة باالنقراض من خالل 
التركيز عل����ى توعية املجتمع 
وغرس القيم البيئية فيه. وأشار 
الصايغ الى تعيني الهيئة العامة 
للبيئة كنقطة اتصال وطنية 
اعتبارا من سبتمبر عام 2002، 
وذلك ملتابعة مسؤوليات الكويت 
نحو تنفيذ التزامات االتفاقية 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

في البالد.
وبني ان الهيئة مستمرة في 
شن حمالتها اخلاصة بالشأن 
البيئي إميان���ا منها بضرورة 
ل���دى املواطنني  الوعي  زيادة 
واملقيمني بأهمية احملافظة على 
البيئة بكل أشكالها، مشيرا الى 
أن الهيئة تقوم خالل جوالتها 
بتوزيع عدد م���ن املطبوعات 

التوعوية.

»البيئة«: تسيير حمالت 
بيئية وجوالت تفتيشية 

لتطبيق القانون


