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الصقر: تصفيات نهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم

صرحت مدير الصندوق الوقفي للقرآن 
الكرمي وعلومه منال الصقر بأنه ستتم اقامة 
التصفيات النهائية ملسابقة الكويت الكبرى 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده الثالثة عشرة 
التي تقام برعاية كرمية من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بعد عيد الفطر 
املبارك مبس���جد الدولة الكبير، وانه جار 

استكمال االستعداد لهذا احلدث ليتم تنفيذه 
بالصورة الالئقة واملش���رفة. وأفادت بأن 
مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده هي اكبر املشاريع القرآنية التي 
يق���وم بها الصندوق الوقفي للقرآن الكرمي 
وعلومه باالمانة العامة لالوقاف في الكويت 
والتي جاءت منذ اطالقها برعاية سامية من 

سمو األمير الراحل الش���يخ جابر األحمد 
رحمه اهلل تعالى وأس���كنه فسيح جناته. 
وقد استكمل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد تلك املسيرة برعايته السامية 
واهتمامه باملسابقة منذ توليه االمارة، حيث 
اصبحت املسابقة اليوم من ابرز املشاريع 

القرآنية املهمة في الكويت واملنطقة.

زار مشروعات البناء في »باتون روج« التي تمولها الكويت بقيمة 25 مليون دوالر

الساير: االنتهاء من مباني الصليب األحمر األميركي مارس 2010
نيو اورليانز � كونا: قام وزير 
الصحة ونائب رئيس جمعية الهالل 
االحمر د.هالل الساير بجولة في 
مشروعات البناء في »باتون روج« 
التي متوله���ا احلكومة الكويتية 
في أعقاب اعصار »كاترينا« عام 

.2005
ووص���ل الوزير الى الواليات 
املتحدة األميركية في وقت متأخر 
من ي���وم اول من امس في زيارة 
تستغرق ثالثة ايام يتفقد خاللها 
مواقع مشاريع البناء التي متولها 
الكويت التي قدمت في عام 2006 
مبلغ 25 مليون دوالر الى جمعية 
الصليب األحمر كجزء من منحة 
تبلغ قيمته���ا 500 مليون دوالر 
تعهدت احلكومة بتقدميها جلهود 
االغاثة في أعقاب اعصار »كاترينا« 

الذي ضرب واليات اجلنوب.
وتوجه د.الساير فور وصوله 
الى موقع البناء في نيو اورليانز 
حيث مت احاطت���ه مبوجز حول 
وضع هذا املشروع الذي سيكون 
املكتب االقليمي ومركزا لالخالء 
في نيو اورليانز فور االنتهاء من 

بنائه في شهر أكتوبر املقبل.
وقال���ت الرئيس���ة التنفيذية 
للصلي���ب األحم���ر األميركي في 
اورليان���ز كاي ويلكنز في  نيو 
تصريح ل� »كونا« اننا متكنا من 
تشييد هذا املبنى باملنحة املقدمة 

من الكويت.

مبن���ى واحد وق���د افتتح امس، 
مضيفا »ان باقي املباني س���يتم 
االنتهاء من بنائها جميعا بحلول 

مارس 2010«.
 وشدد على ان »هذه مساهمة 
صغيرة« قدمها صاحب الس���مو 
الش���يخ صب���اح االحمد  االمير 
واحلكومة الكويتية عبر جمعية 
الهالل االحمر الكويتي للش���عب 
األميركي في اعقاب الكارثة التي 

تسبب فيها اعصار كاترينا.
 واك���د د.الس���اير انه الحظ 
تغييرا كبيرا من���ذ آخر مرة قام 
فيها بزي���ارة نيواورليانز وذلك 
بعد وق���وع الكارثة وقال انه لم 
يتمك���ن من زيارة ه���ذه املنطقة 
»لكنني ذهبت ال���ى باتون روج 
التي دمرت متاما وكانت خاوية 

مثل بلدة االشباح«.
 واش���ار الى ان فرع الصليب 
االحم���ر األميركي كان عبارة عن 
»كوخ صغير وكان���وا يقومون 

بعمل رائع«.
 واك���د انه عندم���ا يرى ما مت 
اجن���ازه باس���تخدام املس���اهمة 
الكويتية يش���عر بالفخر الكبير 
لكون���ه كويتي���ا ألن هذه قضية 
الهالل االحمر  انسانية وجمعية 
تعد جمعية انس���انية س���اعدت 
العديد من الناس في جميع انحاء 
العال���م ولكن عندما وقع اعصار 
كاترينا كانت في احلقيقة كارثة 

وأضافت ويلكنز أن املنحة التي 
تبلغ قيمتها 25 مليون دوالر مولت 
مبنى واحدا من ضمن أربعة مبان 
كما مولت شراء 17 سيارة اسعاف 

للحاالت الطارئة.
واوضحت ان مبنى الصليب 
االحمر األميركي احمللي في نيو 
أورليانز دمر خالل اعصار كاترينا 
عندما اجتاح���ت املياه التي بلغ 
ارتفاعها س���تة أقدام املبنى الذي 
كنا فيه مشيرة الى انهم من هنا 
سيعملون في حال وقوع أي كارثة 

كبرى.
وبينت انه س���يتم تش���غيل 
مكتب اقليمي يوميا من هذا املبنى 

للمس���اعدة في رعاية كل جنوب 
شرق لويزيانا.

واوضح���ت ان مبنى مثل هذا 
س���يكون نقطة انطالق ملنظمات 
جتتمع معا حتى نتمكن من رسم 
خطتنا لنكون عند وقوع الكوارث 
القادمة على استعداد للبدء بالتنفيذ 
مبينة انه مبجرد االنتهاء من البناء 
بامكانهم العودة الى نيو اورليانز 

ومساعدة الناس.
وأشارت الى أن املواقع الثالثة 
األخ���رى الت���ي مولته���ا املنحة 
الكويتية هي مقر الصليب األحمر 
في تلك املنطقة حيث مت افتتاحها 
امس في »بات���ون روج« بوالية 

لويزيانا.
وقالت ويلكنز ان كل هذه املواقع 
معدة الى حد كبير للمساعدة على 
توفير اخلدمات في حال حدوث أي 
كوارث كبرى، كما ستقدم اخلدمات 
في كل مرة يحترق منزل شخص 

ما او حني يتم استدعاؤنا.
 أما بالنسبة ملركبات االستجابة 
حلاالت الطوارئ التي مت شراؤها، 
افادت ويلكنز بأنها تقدم الوجبات 
واللوازم للن���اس، حيث ذهبت 
الى كل أنحاء اجلنوب الش���رقي 
وتتواج���د في الف���روع احمللية 

للصليب االحمر.
 وأش���ارت الى أن���ه على كال 

جانبي املركبة الفتة تش���ير الى 
انها هب���ة من احلكومة الكويتية 

وتقدم الشكر على ذلك.
من جانب���ه، قال نائب رئيس 
الشعبة للخدمات االنسانية في 
الصلي���ب االحم���ر األميركي في 
الغرب االوس���ط في���ك هويل ان 
هذا املوقع بعيد من فرع الصليب 
االحمر األميركي احمللي في نيو 

اورليانز.
 واضاف ان املبنى الرئيس���ي 
للمنظمة يقع في وسط املدينة في 
نيو اورليانز، اال انه تعرض للدمار 
الكامل في الفيضان اثناء اعصار 
كاترينا كما هو احلال في وسط 

املدينة في نيو اورليانز.
 واشار الى ان مليون دوالر من 
الهبة استخدمت لشراء سيارات 
لالستجابة حلاالت الطوارئ ووزعت 
في انحاء متعددة من الواليات التي 

تعرضت لالعصار.
 واضاف ان ما تبقى من املنحة 
� اي 24 مليون دوالر � مت توزيعه 
على أربع م���دن: باتون روج في 
لويزيانا ونيو أورليانز وموبايل 
في االباما وتاالهاسي في فلوريدا، 
مشيرا الى ان كل هذه املواقع اكثر 

عرضة لكوارث االعاصير.
 على صعيد متصل، قال د.هالل 
الس���اير � في تصريح ل� »كونا« 

� انه جاء ال���ى نيو اورليانز في 
عام 2006 لتقدمي شيك بقيمة 25 
مليون دوالر الى الصليب االحمر 
االميركي واالطالع على الدمار الذي 
تسبب فيه االعصار حيث عم الدمار 
حينذاك املكان ومت اجالء الناس 
خارج منازلهم كما لقي أكثر من 

1800 شخص مصرعهم.
 واض���اف انه عندما تس���لم 
الصليب االحمر املنحة قرر بناء 
فرعه احمللي الذي دمر خالل اعصار 

كاترينا.
 واشار الى انه بعد اربع سنوات 
من وقوع االعصار »نأتي اآلن لنرى 
ما قاموا به« حيث مت االنتهاء من 

جانب من األعمال في مباني الصليب األحمر االميركيالوزير د.هالل الساير مع أعضاء الصليب األحمر األميركي خالل االطالع على مشاريع الكويت

البدر: المفرخ الوطني لالستزراع السمكي بالوفرة
يعرف المربين أحدث التقنيات والبحوث

البداية مع سمكة البلطي حيث يتم استزراعها على مستوى العالم

م.جاسم البدر ود.حيدر مراد خالل افتتاح املفرخ الوطني لالستزراع السمكي

أحواض االستزراع

بشرى شعبان
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الزراعة م.جاسم 
البدر ان تشجيع املزارعني على اخلوض في مجال 
االستزراع الس���مكي هو الهدف من إنشاء املفرخ 
الوطني لالستزراع السمكي. وقال عقب افتتاحه 
املفرخ الوطني لالستزراع السمكي مبنطقة الوفرة 
الزراعية بحضور نائب املدير العام لشؤون الثروة 
السمكية د.حيدر مراد ومدير العالقات العامة شاكر 
عوض إن الهدف من وراء ذلك هو توعية املربني 
باالستزراع السمكي ونقل التقنيات احلديثة لهم 
إلى جانب إجراء بعض الدراسات والبحوث فيما 
يخص االستزراع السمكي لتهيئة الكوادر الوطنية 

للخوض في هذا املجال.
وأضاف ان هذا املفرخ بداية لعمل اوسع وهدفه 
األساسي بحثي وخدمي وارشادي وتوعوي وسيتم 
في املرحلة القادمة توزيع »الزريعة« املناس���بة 

للبيئة الكويتية على املربني.
وبني البدر ان للكويت موارد طبيعية محدودة 
والهدف من هذا املشروع تشجيع املزارعني على 
اخلوض في هذا املجال واملش���روع وهو نشاط 
مه���م جدا وهو من أولويات االمن الغذائي، حيث 

ان الكويت بلد بحري.
وأكد أن توجه الهيئة في املرحلة القادمة هو 
لتشجيع املزارعني حتى ننشئ املزارع املتكاملة 
بكل انش���طتها س���واء النباتية او احليوانية أو 
الس���مكية او مزارع الدواجن مضيفا اننا نتمنى 
من املزارعني ان يدخلوا هذا املجال حتى تصبح 

عندنا مزارع منوذجية متكاملة.
من جانبه قال رئيس قسم االستزراع السمكي 

بالهيئة سعود حسني ان سمكة البلطي التي يتم 
اس���تزراعها في املفرخ الوطني هي من االسماك 
العاملية، حيث يتم استزراعها على املستوى العاملي 
وفي آخر مؤمتر عاملي مت التحدث عن هذه النوعية 
من االس���ماك وتأثيرها على االقتصاد في العالم، 
مؤكدا أن األمم املتحدة تضع اآلمال على هذه النوعية 

من االسماك في القضاء على اجلوع في العالم.
واضاف ان سمكة البلطي هي نوعية جيدة من 
السمك واالقبال عليها بدأ يزداد خاصة خالل فترة 
نفوق االسماك، حيث كانت مزارع البلطي هي البديل 
الناجح لالسماك االخرى. وعن االستزراع السمكي 
بني حس���ني ان العالم يتجه لزراعة االسماك بكل 
انواعها بعد أن قل مخزون أنواع بعض االسماك، 
مضيفا ان دوال كثيرة وخاصة املجاورة جنحت في 
استزراع الروبيان واصبحت متد السوق الكويتي 

بالروبيان املستزرع.
ومن جهة أخرى، اكدت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس���مكية دعمها الكامل جلهود 
ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية واملائية والتزامها 

باالجراءات الالزمة خلفض االستهالك.
وقالت ان مديرها العام م.جاسم البدر حث خالل 
لقائه مع رؤس���اء القطاعات على ضرورة تفعيل 
املشاركة في احلمالت الوطنية لترشيد استهالك 

الكهرباء واملاء وحشد اجلهود في هذا االجتاه.
واضافت ان البدر شدد على ضرورة ان حتتوي 
مناقصات الهيئة بنودا تتضمن استخدام مصادر 
مائية بديلة واجهزة ذكية لترشيد الطاقة مع دعم 
البحوث العلمية في مجال استخدام البدائل املائية 

املتاحة وتشجيع زراعة احملاصيل.


