
محليات
الثالثاء 21 ابريل 2015

02

فيصل احلساوي

محمد راتب

في خطوة تستهدف 
تنظيم عملية الصيد، 
املدير  كش���ف نائ���ب 
الثروة  العام لقط���اع 
الهيئة  الس���مكية في 
العامة لشؤون الزراعة 
الس���مكية،  والث���روة 
فيصل احلساوي عن 
االنتهاء م���ن صياغة 
قرارات تشمل تنظيم 
صيد اله���واة والصيد 
بالقراقي���ر وش���روط 
مزاولة مهن���ة الصيد 
املي���اه اإلقليمية،  في 
إل���ى مجلس  ورفعها 
اإلدارة التخ���اذ الالزم 
إلى  بشأنها، باإلضافة 
العمل عل���ى حتديث 
قانون الثروة السمكية 
الصادر في 1980 والذي 
سيضم عقوبات مغلطة 
ومش���ددة للمخالفني 
تتواف���ق م���ع الوضع 

احلالي.
وأضح احلس���اوي 
 ف���ي تصري���ح خاص

ل� »األنباء«: جرى تقنني 
إصدار الرخص ووقف 

صدور أي تراخيص جديدة 
منذ عام 1980 وفقا للقرار 
رقم 2 من العام نفسه، ومنذ 
ذلك التاريخ يتم التجديد 

فقط.
وفيما يتعلق مبشروع 
الربط اآللي بني »الزراعة« 
و»الش���ؤون« و»الق���وى 
العامل���ة« فيم���ا يخص 
احلي���ازات  معام���الت 
والصيادي���ن، أفاد بأنه ال 
عالقة للمشروع بالصيادين 
إال من جهة تسهيل إجراءات 
تقدي���ر العمال���ة الالزمة 
ألصحاب تراخيص الصيد 
واحلد من اس���تغالل هذه 
التراخي���ص ف���ي جتارة 

اإلقامات.
وفيما يخص الشكاوى 
النزهة  املتعلقة بطراريد 
وتزودها بالوقود من نقعة 
شرق، أفاد بأنه بناء على 
قرار مجلس الوزراء رقم 
230 املتخ���ذ في اجتماعه 
ف���إن مؤسس���ة   2004/8
املوانئ هي اجلهة الرسمية 
النق���ع  املس���ؤولة ع���ن 
واليداف، وعليه وبعد رصد 
مشكلة طراريد النزهة متت 
املوانئ  مخاطبة مؤسسة 

التخ���اذ ال���الزم نحو 
منع هذه الطراريد من 
التواجد في نقعة شرق 
وتعبئتها بالوقود من 
البنزين بها،  محط���ة 
وكذل���ك ع���رض األمر 
على جلنة اإلشراف على 
النقع واليداف التخاذ 
الالزمة جتاه  التدابير 
هذه املشكلة خاصة أن 
الهيئة عضو في هذه 
اللجنة. وقال احلساوي 
الهيئة تقترح عدة  إن 
إج���راءات حل���ل هذه 
املش���كلة تتمث���ل في 
النزهة  منع طراري���د 
من دخول نقعة سوق 
ش���رق وتخصي���ص 
نقعة لطراريد النزهة، 
باإلضافة إلى منع تعبئة 
الوق���ود في النقعة إال 
لسفن وطراريد الصيد 
حتديدا، ومل���ن يحمل 
ترخيص الصيد الصادر 
الهيئة، مع تفعيل  من 
الرقابة خاصة أنه توجد 
النقعة مباشرة  خلف 
محطة بنزين باإلمكان 
تخصيصه���ا لطراريد 

النزهة فقط.

»الزراعة« تسعى إلى حل مشكالت نقعة شرق مبنع دخول طراريد النزهة إليها

شروط جديدة 
ملزاولة املهنة 

وعقوبات مشددة 
للمخالفني

»الزراعة« تقترح إنشاء نقعة لطراريد النزهة وتخصيص محطة بنزين لها

حتديث قانون »السمكية« لتنظيم الصيد


