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 «الزراعة»: الزراعات التجميلية 

  ثروة قومية يجب حمايتها

 محاضرة حول الخطة اإلستراتيجية 
لتنمية الثروة السمكية اإلثنين المقبل

 نددت هيئة الزراعة مبا تشهده البالد من حمالت واسعة القتالع 
الزراعـــات التجميلية التي تضفي اللـــون االخضر اجلميل على 
املساحات الرملية اخلالية وتسهم في التخفيف من حدة املشاكل 
البيئية وتنمي التنوع البيولوجي والتوازن االيكولوجي لعناصر 

البيئة واعتبرتها ثروة قومية يجب حمايتها.
  وقالـــت الهيئـــة ان العالـــم بأســـره يختنق مـــن االنبعاث 
احلراري والتغير املناخي ويسعى بكل ما يستطيعه من قوة الى 
نشر اللون االخضر ليحمي البيئة ويقلل من االنعكاسات السلبية 
للتغيرات املناخية وفي ســـبيله الى ذلك فقد ســـن التشريعات 
التـــي حتمي وبحكـــم القانون اخلضـــار في كل من شـــوارعه 
وميادينه وساحاته وصحاريه، وتدافعت املنظمات الدولية وجمعيات 
النفـــع العام ومنظمات املجتمع املدني لالنضمام الى التشـــريع 
حلمايـــة البيئة ولونها االخضر ليس فقـــط ببالدهم بل في كل 
بقـــاع العالم عبر ابـــرام العديد من االتفاقيـــات والبروتوكالت 
الدولية امللزمة الن الكرة االرضية بكاملها اضحت قرية صغيرة 
من يدمر هناك ينعكس ســـلبا هنا، اجلميع في قارب واحد يدرك 
اهميـــة اخلضار كحاجة حيوية ملحة الســـتمرار احلياة وليس 

جتميال فقط. 

 أعلن مدير ادارة االرشـــاد الزراعي بالهيئة العامة لشـــؤون 
الزراعة والثروة الســـمكية م.غامن الســـند عن تنظيم محاضرة 
بالتعاون والتنســـيق مع قطاع الثروة الســـمكية حتت عنوان 
اخلطة االستراتيجية لتنمية الثروة السمكية في الكويت، وذلك 
ألن الثروة السمكية من اهم الثروات الغذائية في العالم ويجب 
احملافظة على املخزون السمكي وادارته مبا يتماشى مع االحتياجات 
االقتصادية للكويت وال يتعارض مع احملافظة على البيئة البحرية 

والتنوع البيولوجي.
  وســـيحاضر فيها نائب املدير العام لشؤون الثروة السمكية 

بالهيئة د.حيدر علي.
  وستعقد احملاضرة ٢٦ اجلاري في العاشرة صباحا في قاعة 

احملاضرات مببنى الهيئة بالرابية.

 جراء تعطل مضخات محطة مشرف 

 ضمن انشطة قسم الكيمياء بالنادي العلمي 
مت تشكيل فريق عمل لعمل فحوصات وجتارب 
ملياه الصرف الصحـــي واثرها في تلوث مياه 
البحر وتربة الشاطئ من جراء تعطل مضخات 
محطة مشرف للضخ وكان عددهم ١٦ عضوا من 

مختلف االعمار باشـــراف مدرب قسم الكيمياء 
عبداهللا اليتيم.

  وقد مت عمل زيارة ومسح لـ ٣ مواقع ملوثة 
مبياه الصرف الصحـــي غير املعاجلة لالطالع 
على تأثير تلوث املياه على البحر باالضافة الى 

ارتفاع تركيز غاز كبريتيد الهيدروجني في األماكن 
امللوثة وهي (مجرور املسيلةـ  مجرور اخلطابي 
ـ مجرور البدع)، كما مت عمل فحوصات ميدانية 
في املواقع وهي قياس نســـبة الغازات امللوثة 
باالضافة الى قياس نسبة األس الهيدروجيني 

وقياس درجة احلرارة وقياس نسبة الكبريتيد 
في املياه، هذا ومت تدريب االعضاء على كيفية 
اخذ عينات املياه بطريقة علمية باالضافة الى 
اخذ عينات طمي من املواقع ومقارنتها ملعرفة 

اي املواقع اكثر تعرضا للتلوث. 

 الفريق خالل جولته على شواطئ الكويت  االطالع على حجم التلوث

 النادي العلمي: تشكيل فريق عمل إلجراء فحوصات 
وتجارب لمياه الصرف الصحي وأثرها في تلوث البحر
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