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المضحي: الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع 
وزراعة الشتالت تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون

نقابة البنوك لاللتزام بالراحة األسبوعية للموظفين
ومقابلة أي عمل إضافي بأجر وفقًا لقانون العمل

دارين العلي
أكد مدير ع���ام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي ان احلفاظ 
على البيئة لم يعد مسؤولية طرف 
واحد في البالد وامنا مسؤولية 
اجلميع فيها، مشددا على ان الهيئة 
مس���تمرة في حتقيق التزاماتها 
البيئية حي���ث تعمل على انهاء 
مشاريعها احلالية، مشيرا الى انه 
وخالل ال� 6 اشهر املقبلة سيكون 
هناك مشاريع جديدة لبيئة البالد، 
موضحا ان هذا التقدم هو نتيجة 
التشريعية  الس���لطتني  لتوافق 
والتنفيذي���ة على حل املش���اكل 

البيئية.
 كالم املضح���ي ج���اء خالل 
االحتف���ال باليوم العاملي للبيئة 
والتصحر ال���ذي نظمته الهيئة 
العام���ة للبيئة ام���س االول في 

ق����ال س����كرتير ع����ام نقابة 
البنوك احمد اخلب����از ان النقابة 
بدأت اخيرا حتركا ملموسا على 
صعيد دعوة املصارف الى االلتزام 
بساعات العمل االضافي والراحة 
االسبوعية ملوظفيها وفقا ملا نص 
عليه قانون العمل، مش����يرا الى 
ان النقاب����ة رصدت اخيرا حاالت 
جتاوز في بعض البنوك لقانون 
العمل فيما يتعلق بتخطي ساعات 
العم����ل دون مقابل اضافي. وبني 
انه  اخلباز في تصريح صحافي 
في اطار انشغال النقابة بالشأن 
النقابي وسعيها الدؤوب حللحلة 
جميع امللف����ات العالقة التي تهم 
جميع العاملني في قطاع املصارف، 
بدأت اخيرا حتركا ملموسا على 
صعيد ال����زام املصارف بااللتزام 
بقانون العمل االهلي فيما يخص 
الراحة االس����بوعية للموظفني، 
ومقابلة اي عم����ل اضافي بأجر، 
منوها الى ان حترك النقابة جاء 
بعد ان جتاهلت بنوك ممارس����ة 
التي  الساعات  التكييف بني عدد 
ينص عليها القان����ون وحاجتها 
اخلاص����ة لتثبي����ت اي تطبي����ق 
حديث. وقال اخلباز ان »النقابة« 
رصدت اخيرا حاالت جتاوز لبعض 
البنوك لقانون العمل، فيما يتعلق 
الدوام  بتخطي املوظف لساعات 
الرسمية من دون مقابل، وبني انه 

على اجلمهور 1300 شتلة زراعية 
ما اعتبره تعاونا مثمرا ومهما.

واشار املضحي الى ان فريق 
الهيئة قدم ش���رحا للمشاركني 
البيولوجي واهمية  التنوع  عن 

ان اجلميع ف����ي البنوك موظفني 
وادارات يجتمع����ون على اهمية 
تطوير آليات العمل املصرفي، اال 
ان كلفة مثل هذا االجراء ال يتعني 
ان يتحمله����ا املوظفون من دون 
مقاب����ل، واذا لزم االمر واضطرت 
اجلهة  الى زيادة عدد ساعات العمل 
خالل فترة حتديث انظمتها او الي 
سبب آخر، فليكن ذلك بأجر اضافي 
كما نص على ذلك القانون، مؤكدا 
ان النقابة يسعدها تطوير نظام 
البنوك بصفة عامة، اذ يعود ذلك 
بالنفع عل����ى اجلميع، ولكن ذلك 
التأييد برسم ما ميكن ان يتغير 
على دوام العاملني، وما ميكن ان 
يغيره من مقابل على االجور. ولفت 
اخلباز في تصريحه الى انه من 

البرملاني���ة وكان آخرها التقرير 
االخير الذي قدم من قبل اللجنة 
البيئية البرملانية وتضمن جلب 
خبراء يابانيني، حيث كان ضمن 
الوفد الذي ترأس���ه سمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد الى الياب���ان ومت االتفاق 
م���ع وزارة البيئة اليابانية على 
ارس���ال اخلب���راء املختصني في 
البيئية وخاصة مجال  املجاالت 
جودة الهواء، وهم ينتظرون منا 
رسالة رسمية سنوجهها لهم قريبا 
وسيقومون باجراء مسح ميداني 
لتحديد حجم املشكلة خاصة في 
املنطقة اجلنوبية ثم سيقّيمون 
طريقة عملنا ويعرضون آراءهم، 
مذكرا ب���ان اليابانيني كانت لنا 
جتربة مميزة معهم عند حصول 

ظاهرة نفوق االسماك.

األج����ر وحتدد بأربع وعش����رين 
ساعة متصلة عقب كل ستة ايام 
عمل ويجوز لصاحب العمل عند 
العامل يوم  الضرورة تش����غيل 
راحت����ه االس����بوعية اذا اقتضت 
ظ����روف العمل ذل����ك، ويتقاضى 
العام����ل 50% على األقل من أجره 
اضافة ألج����ره األصلي ويعوض 
ي����وم راحته بيوم راحة آخر. وال 
يخّل حكم الفقرة السابقة بحساب 
حق العامل مبا فيها اجره اليومي 
واجازته حيث يجري حساب هذا 
احلق بقسمة راتبه على عدد ايام 
العمل الفعلية دون ان حتسب من 
ضمنها ايام راحته االسبوعية على 
الرغم من ك����ون ايام الراحة هذه 
مدفوعة األج����ر. ومبطالعة نص 
املادة 66 والتي احالت لنص املادتني 
21 و64 من هذا القانون انه يجوز 
اذا  العامل فترة اضافية  تشغيل 
كان الزما ملنع وقوع حادث خطير 
او اصالح ما تنشأ عنه او تفادي 
خسارة محققة او مواجهة اعمال 
تزيد على الق����در اليومي بحيث 
ال تزيد على ساعتني بحد أقصى 
180 ساعة س����نويا وال يجوز ان 
تزيد فترات العمل االضافي على 
ثالثة ايام اسبوعيا و90 سنويا، 
واملستحق للموظف ان يحصل على 
اجر عن فترة العمل االضافي %25 

زيادة على األجر العادي.

مجم���ع األڤنيوز حت���ت رعاية 
املضحي واعضاء اللجنة الوطنية 
ملكافحة التصحر وحشد كبير من 
املشاركني.حيث تضمن االحتفال 
توزيع���ا لش���تالت زراعية قام 
املشاركون بزراعتها في أحواض 
مخصصة لذلك، وورشة عمل بيئية 

لالطفال ومسابقات متنوعة.
الهيئة  وق���ال املضح���ي: ان 
اختارت ان حتتفل هذا العام بهذه 
املناسبة بطريقة مميزة من خالل 
اقامة احلفل بني اجلمهور بهدف 
التواصل معهم بش���كل مباشر 
خاصة فئ���ة االطفال اعتقادا منا 
بأن الرس���الة التوعوية البيئية 
تصل الى املجتمع بشكل اوضح 
واسرع من خالل التفاعل املباشر 
بيننا وبينهم، موضحا ان الهيئة 
وزعت بالتعاون مع هيئة الزراعة 

ورد ل� »النقابة« اخيرا العديد من 
االستفسارات والشكاوى من عدم 
التزام بعض البنوك مبا ورد في 
ن����ص املادتني 66 و67 من قانون 
العمل 6 لس����نة 2010 حيث عمل 
الكثير منهم ساعات عمل اضافية 
مع عملهم في يوم الراحة االسبوعي 
يوم الس����بت دون احلصول على 
نس����بة ال� 50% من االجر اضافة 
لالجر االصلي مع عدم تعويض 
بيوم راحة بديل، كما لم يقابل ذلك 
تعويضهم باحلصول على ال� %25 
كأجر اضافي مضاف لالجر االصلي. 
واضاف اخلباز »ان بعض البنوك 
تغمض اعينها احيانا عن ضرورة 
ان تقابل اي زيادة لعدد س����اعات 
العمل ولو مؤقتة لتطوير انظمتها 
اآللية بأجر اضافي، ومن ثم على 
النقابة تنبيهها الى االلتزام الكامل 
العمل االهلي«، موضحا  بقانون 
ان اس����تحداث انظمة آلية حديثة 
في القطاع املصرفي اجراء مرحب 
به من جمي����ع العاملني وجلميع 
البنوك، بي����د ان اي تطبيق آلي 
جديد يستتبع رفع عدد ساعات 
العمل عن املعدالت املقررة يتطلب 
ان يقابله اجر اضافي ولو لفترة 
معين����ة، ودون ذل����ك يعد اجراء 
مخالفا لنصوص واحكام قانون 
العمل في القطاع االهلي رقم 2010/6 
في مواده 64، 65 و66. وبني اخلباز 

الشتلة وزراعتها التي ستساهم 
في تخفيض انبعاثات الكربون، 
وهي معلوم���ات يحتاجها االهل 
واالطفال في مجتمعنا، الفتا الى 
ان ذلك سيساعد على نشر الوعي 
البيئي في الوقت نفسه يساعدنا 
على قياس م���دى حتقيقنا لهذا 
الوعي، قائال »لقد فوجئنا مبدى 
الوعي البيئي لدى األطفال، وحتما 
سيعملون على نقل هذه الرسالة 

الى داخل بيوتهم«.
وش���دد املضحي على التزام 
ال���ذي قدمته  الهيئ���ة بالتقرير 
الش���هر املاضي وفيه  للحكومة 
افتت���اح محطة  توقعاتن���ا عن 
املي���اه الصناعية في  معاجل���ة 
الوفرة، وقد افتتحناها، من جهة 
الى تفاعل  اخرى اشار املضحي 
الهيئة مع قرارات اللجنة البيئية 

مطالعة نصوص القانون في مادته 
66 ونصها يتبني انه وفقا ألحكام 
املادت����ني 21 و64 من هذا القانون 
يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل 
تشغيل العامل فترة اضافية اذا كان 
ذلك الزما ملنع وقوع حادث خطر 
او اصالح ما نش����أ عنه او تفادي 
خسارة محققة او مواجهة اعمال 
تزيد على القدر اليومي، وال يجوز 
ان تزيد س����اعات العمل االضافي 
الواحد  اليوم  على س����اعتني في 
وبحد أقصى 180 س����اعة سنويا، 
كما ال يجوز ان تزيد فترة العمل 
االضافي على ثالثة ايام اسبوعيا 
وتسعني يوما في السنة، وال يحول 
ذلك دون ح����ق العامل في اثبات 
تكليف صاحب العمل له بالعمل 
االضافي فترة اضافية بجميع طرق 
االثبات او بحق العامل في احلصول 
على اجر عن فترة العمل االضافي 
يزيد على اجره العادي في الفترة 
املماثلة مبقدار 25%، ويراعى في 
هذا األجر ما تقضي به املادة 56 
من هذا القان����ون، وعلى صاحب 
العمل ان ميسك سجال خاصا للعمل 
االضافي يبني فيه تواريخ االيام 
وعدد الساعات االضافية واالجور 
املقابلة للعمل االضافي الذي كلف 
به العامل. وأشار اخلباز الى نص 
املادة 67 التي ورد فيها انه للعامل 
احلق في راحة اسبوعية مدفوعة 

خالل رعايته االحتفال بيوم البيئة العالمي في األڤنيوز

بعض البنوك تخطى ساعات العمل الرسمية دون أجر إضافي

د.صالح املضحي

أحمد اخلباز

الخالدي: تكريم المجلس التأسيسي 
التحاد المكاتب االستشارية في »المهندسين«

18 طالبًا من إدارة األحداث يستعدون لالمتحانات

املهندس����ني في  تقيم جمعية 
الساعة السابعة مساء اليوم حفل 
تكرمي ألعضاء املجلس التأسيسي، 
وذل����ك برعاية رئي����س اجلمعية 

م.طالل القحطاني.
الع����ام للحفل  املنظ����م  وقال 
م.عب����داهلل اخلال����دي: ان احلفل 
سيشمل اعضاء ورئيس مجلس 
ادارة احت����اد املكاتب الهندس����ية 
والدور االستش����ارية املؤسسني 
واحلاليني والذين كان لهم ابلغ االثر 
في دعم العمل الهندسي التطوعي 
التنموية  الكويتي ودعم احلركة 

التي تشهدها البالد.
وأضاف: اننا في الوقت الذي نش����هد فيه تقليال 
واتهاما من قبل بعض املعنيني واملسؤولني في اجلهات 
احلكومية لدور املهندسني االستشاريني، خاصة العاملني 
في القطاع اخلاص من خالل مكاتبهم الهندسية جند 
انه لزاما علينا ان نكرمهم ونعمل معهم لتعزيز دور 
املهندسني الكويتيني على الس����احة احمللية، مشيرا 
الى بعض احملاوالت الس����تبعاد املكاتب الهندس����ية 
الكويتية والس����ماح للمكاتب العاملي����ة بالعمل في 
الكويت دون مش����اركة لهذه املكاتب. وأضاف منظم 

احلفل ان اجلمعية ترى انه البد من 
دعم العمل االستشاري الهندسي 
وتشجيع املهندسني الكويتيني على 
فتح مكاتب خاصة للعمل الهندسي 
خاصة ف����ي املرحلة احلالية التي 
تش����هد الكويت فيها حاجة ماسة 
الى استشاريني ومهندسني كويتيني 
يساهمون بفاعلية في خطط التنمية 
التي بدأت احلكومة في تنفيذها، 
وان »أهل مكة أدرى بش����عابها«، 
مؤكدا ان املهندس الكويتي خير من 
يتفهم احتياجات مجتمعه وأبناء 

بلده والدولة عموما.
وأشار اخلالدي الى ان اجلمعية 
دعت كل اصحاب املكاتب والدور االستشارية ومجلس 
ادارة االحتاد الى املشاركة في هذا احلفل، معربا عن 
امله في ان نوفي الذين س����اهموا بحركة التنمية في 
البالد وبناءها وعملوا دون ان ينتظروا من احد حقهم 
على أداء هذا الدور الذي استشعروه لوحدهم، موجها 
الشكر ملجلس ادارة اجلمعية على دعم هذه املبادرة 
الت����ي تقدم بها املتطوع����ون واملتطوعات باجلمعية 
وهم املهندسون فواز الفضلي ونواف الفضلي، عمر 

السعدون ومحمد الكندري وفواز الشمري.

بشرى شعبان
أعلن مدير ادارة رعاية االحداث 
بوزارة الشؤون عبداللطيف السنان 
ان اجلهاز الفني العامل مبؤسسات 
االح����داث ق����ام بتوزي����ع جداول 
االختبارات النهائية على نزالئها 
بالتعاون مع وزارة التربية لتمكني 
نزالئها من أداء امتحاناتهم بكل يسر 
وراحة. وقال في تصريح ان اجلهاز 
الفني من اخصائيني ومدرس����ني 
ب����االدارة اس����تعدوا لالمتحانات 
النهائية لنزالء االحداث لصفوف 
النقل املتوسط والثانوي لهذا العام 
بالتعاون مع وزارة التربية متمثلة 

بإدارة اخلدمة النفسية واالجتماعية. ولفت السنان الى 
ان اعداد النزالء الذين سيؤدون االمتحانات النهائية 18 
طالبا موزعني الذكور 15 واالناث 3 نزيالت، واملراحل 
الدراسية ابتدائي واحد نزيل ومتوسط 9 نزالء وثانوي 
8 نزالء، وبني الس����نان ان االدارة واجلهاز الفني قاما 
بتهيئة االجواء النفس����ية للنزالء ألداء االمتحانات 

بعيدا عن اضواء الرهبة واخلوف، 
مشيرا بتوزيع اجلهاز لبروشورات 
ونصائح خاصة للنزالء لكي يؤدوا 
االمتحانات بكل يس����ر، الفتا الى 
حرص االدارة على توفير ما يلزم 
من عناية ورعاية لالحداث خاصة 
النهائية.  خالل فترة االختبارات 
وتوج����ه بالش����كر إلدارة اخلدمة 
النفسية واالجتماعية على تعاونها 
خالل العامني احلالي والسابق بشأن 
التنسيق ألداء النزالء االمتحانات 
حت����ى ال ينقطعوا عن الدراس����ة 
اثناء دخولهم ملؤسسات االحداث 
وتوفير اجلهاز والهيئة التعليمية 
في مدارس االحداث، باالضافة حلل مش����اكل النزالء 
الدراسية واملختصة بالدراسة بالتعاون مع اجلهاز الفني 
العامل والهيئة التدريبية مبدرسة االصالح املشتركة. 
وعلى صعيد آخر، اكد الس����نان ان حق العاملني في 
دور الرعاية هو املطالبة وفق االطر القانونية بحقهم 

في اعتماد كادر خاص بهم طال انتظاره.

انتقد محاوالت استبعادها من الحركة التنموية في البالد

عجمي املتلقم

المتلقم:على وزيرة التربية تطبيق القوانين في اختيار المستشارين الجدد
صرح رئيس االحتاد الوطني لعمال وموظفي � الكويت باإلنابة 
عجم����ي املتلقم فيما يخص قرار تعيني املستش����ارين وامللحقني 
اجلدد بوزارة التعليم العالي وم����ا تضمنه اإلعالن عن وظائف 
شاغرة، بخلو الشروط ممن يحملون مؤهال جامعيا كما جاء في 
تعمي����م ديوان اخلدمة املدنية رقم 13 لس����نة 1998، حيث نصت 
املادة رقم 2 – ثانيا باش����تراطات لشغل وظيفة ملحق بأن يكون 
حاص����ال على دكتوراه أو ماجس����تير أو مؤهل جامعي، وهذا لم 
يتف����ق مع ما جاء في اإلعالن املنش����ور بالصحف احمللية. وأفاد 
املتلقم بأن هذه اخلطوة التي قامت بها الوزيرة قد أخلت جميع 
املكات����ب الثقافية من أبناء الوزارة، رغم جناح أبناء الوزارة في 
الفترات السابقة، سواء في تأسيس أو تنظيم العديد من املكاتب 
الثقافية في الواليات املتحدة، واستراليا، واألردن، ومصر وفرنسا 
ولهم بصمات واضحة بتذليل جميع الصعاب للطلبة واكتشافهم 

للعديد من التجاوزات. واوضح املتلقم أن االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت يبدي استياؤه وحتفظه على النهج واألسس 
التي مت على أساسها االختيار، مما أوجد استياء لدى موظفي وزارة 
التعليم العالي من ه����ذا اإلعالن الذي ال يحتوي في طياته مبدأ 
العدالة واملساواة بني اجلميع. وبني املتلقم أن هذا اإلصرار من قبل 
الوزيرة على عدم اختيار أبناء وزارة التعليم العالي واملش����هود 
لهم بالكفاءة على أعلى املس����تويات احمللية لهو دليل عن تخلي 
الوزارة على الكفاءات الشابة في وزارة التعليم العالي آملني أال 
يكون هذا هو بداية االحباط الذي سيصيب أبناء الوزارة. وختم 
املتلق����م بأن على الوزيرة ان تطبق القوانني املعمول بها من قبل 
ديوان اخلدمة املدنية واعطاء كل حقه وان االحتاد الوطني لن يقف 
موقف املتفرج حيال هذا املوضوع الظالم بحق العاملني بوزارة 

التعليم العالي، إلى أن يتم حتقيق مبدأ العدالة واملساواة.

م.عبداهلل اخلالدي

عبداللطيف السنان

»الزراعة« حصلت على شهادة  إدارة الجودة )األيزو(
تسلمت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس����مكية على 
النسخة األخيرة من شهادة نظام 
ادارة اجل����ودة العاملي����ة )األيزو 
9001( لع����ام 2008 خ����الل حفل 
خاص اقامته بهذه املناسبة حيث 
الوتار مدير  قام خالله د.يوسف 
عام أمبشن لالستشارات بتسليم 
الشهادة لرئيس مجلس االدارة – 
املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر. والقى م.جاسم البدر كلمة 
بهذه املناسبة أشاد فيها مبستشاري 
المبشن لالستشارات والتدريب 

لتأهيل ادارة مركز نظم املعلومات في الهيئة لتطبيق 
املعايير الدولية في اجلودة االدارية وسرية املعلومات 
حيث تعد هذه الشهادة تأهيال لتطبيق نظام اجلودة 
االدارية الذي يقتضي تطبي����ق نظام اداري متكامل 
يتصف بالشفافية وتبني االدارة ملعايير دولية ويهدف 
الى االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة، مشيرا الى ان 
ادارة مركز »من املعلومات« لتطبيق معايير اجلودة 
)األيزو 9001( تدريجيا على قطاعات الهيئة املختلفة 
وتوثي����ق اجراءات العمل فيها. ومن جانبه اكد مدير 
عام امبش����ن لالستشارات د.يوسف الوتار بالتذكير 
بان االستفادة احلقيقية من نظام »االيزو 9001« تكمن 
في قدرة العاملني في اي مؤسس����ة من خالل توثيق 
النظام بشكل مبسط وعملي يخدم العمل، ال الن يكون 
التوثيق بشكل مجلدات وملفات تثقل وتعوق العمل، 
ناهيك عن الش����عور الس����لبي الذي تتركه في نفس 
املوظف، كما دعا املؤسسات الى حتديث انظمتها على 
االقل مرة واحدة سنويا للتأكد من مناسبة اجراءات 

العمل املوثقة مع ما يتم تطبيقه 
بشكل عملي.

واش����اد جاس����م القطان مدير 
ادارة مركز »من املعلومات« بالهيئة 
باالس����تفادة احلقيقية من نظام 
اجل����ودة االداري����ة – االيزو 9001 
من خالل توثيق النظام بش����كل 
مبس����ط وعملي مبا يخدم العمل 

في الهيئة.
ولفت ال����ى ان تنفيذ عدد من 
التوعية باهمية  البرامج به����دف 
العاملية )األيزو  النظم االداري����ة 
9001( وكيفية مساهمتها في تطوير 
مستوى االدارة واالقسام وتعريف 
املشاركني مبفهوم اجلودة واملواصفة العاملية األيزو 
9001 واهمية املعايير العاملية التي مت وضعها بشكل 
يخدم جميع القطاع����ات العامة واخلاصة باالضافة 
الى كيفية تطبيق املعايير بشكل عملي يخدم العمل 
ويساعد على تطويره ويعود بالفائدة على االدارات 
واالقس����ام دون االكثار من االوراق واملستندات. من 
جانب آخر صرح مدير ادارة االرشاد الزراعي بالهيئة 
العامة لش����ؤون الزراعة والثروة الس����مكية م.غامن 
الس����ند بان الهيئة بصدد تنظيم محاضرة تثقيفية 
تأتي ضمن انش����طة املوس����م الثقافي احلالي الدارة 
االرش����اد الزراعي وبالتعاون والتنس����يق بني قطاع 
الزراعات التجميلية وأحد املكاتب االستشارية ذات 
االختصاص بعنوان الرؤية املس����تقبلية للزراعات 
التجميلية للم����دن املتكاملة )مدينة صباح األحمد(، 
واكد السند ان احملاضرة ستعقد االربعاء 9 اجلاري 
الساعة العاش����رة صباحا بقاعة احملاضرات مببنى 

الهيئة الرئيسي بالرابية.

م.جاسم البدر

فريق الغوص رفع شباكًا عالقة شمال ُكبر
متكن فريق الغوص الكويتي من رفع شباك 
عالقة في شعاب جزيرة كبر الواقعة شرق ساحل 
الكويت خشية تس����ببها بخطورة على مرتادي 

اجلزيرة ومراكبهم.
وقال مس����ؤول العملي����ات البحرية بالفريق 
وليد الشطي ل� »كونا« امس ان غواصي الفريق 
متكنوا من رفع الشباك العالقة في شمال اجلزيرة 
بعمق 4 أمتار والتي احتوت على بعض االخشاب 

الطويلة.
وأضاف الشطي ان الفريق وفي معاينة شعاب 
املرجان في جزر الكويت اكتشف الشباك، موضحا 
ان الفريق أنقذ جميع الكائن ات البحرية العالقة، 
خصوصا الت����ي تعيش في الش����عب ملا لها من 
اهمية في تنظيف الشعب واحلفاظ على البيئة 

البحرية.
وأشار الى ان الفريق يقوم بهذه لعمليات البحرية 

خدمة للبيئة البحرية واحملافظة عليها.
ودعا الشطي مرتادي اجلزيرة، خصوصا هذه 
االيام لعدم التعرض للشعاب املرجانية وكائناتها 
مع عدم رمي املخلفات في الس����احل حفاظا على 

جانب من رفع الشباكالطيور والكائن ات االخرى. أحد الغواصني خالل رفع الشباك


