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دعت أصحاب التخصيص في مدينة صباح األحمد لمراجعتها

»السكنية« توزع بطاقة
احتياط القرعة لقسائم القيروان

»الزراعة« تناقش إستراتيجية
لتنمية الثروة السمكية في البالد

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس بطاقة احتياط القرعة 
ل� 370 قس����يمة في مدينة القيروان على املواطنني أصحاب الطلبات 
االسكانية حتى تاريخ 16 سبتمبر 1993 وما قبله من الذين خصصت 
لهم قسائم حكومية.وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان اجراء قرعة 

عملية التوزيع سيكون غدا الثالثاء املقبل في مقر املؤسسة.
وكانت شركة نفط الكويت أنهت ملف قطعة من منطقة القيروان 
في اغسطس املاضي بعد ان منعت توزيعها في نهاية عام 2001 بسبب 
وجود مس����ارات نفطية متر حتت االرض املخصصة للتوزيع، حيث 
وافقت على توزيع القطعة بعد اجتماع الشركة مع اللجنة املشتركة 
حلصر األراضي الفضاء غير املستغلة إلنهاء املشاكل التي كانت تقف 

عائقا امام توزيعها على املواطنني.
الى ذلك، دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية املواطنني أصحاب 
الطلبات االسكانية حتى تاريخ 23 يناير لعام 1999 وما قبله من الذين 
خصصت لهم قسائم حكومية في مدينة صباح االحمد الى مراجعتها 
لتسلم بطاقات القرعة.وقالت املؤسسة في بيان صحافي انها ستبدأ 
باستقبال املراجعني يومي االربعاء واخلميس املقبلني لتسليمهم بطاقات 
القرعة للقسائم البالغ عددها 374 قسيمة والتي سيتم توزيعها على 
املخطط.ودعت املراجعني الى ضرورة إحضار أوراقهم الرسمية املتمثلة 

بالبطاقة املدنية وقرار التخصيص لتسليمهم البطاقات.
وذكرت أنه سيتم توزيع بطاقات االحتياط في العاشر من الشهر 
اجل����اري بينما س����يكون موعد اجراء القرعة في ال����� 12 منه، محذرة 
املتخلفني عن تس����لم البطاقة اخلاصة بهم باستبعاد أسمائهم وعدم 

إدراجها في الدفعات املقبلة اال بعد تبيان سبب التخلف.

صرح مدير ادارة االرش���اد الزراعي بالهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.غامن السند بأن الهيئة بصدد تنظيم 
محاضرة تثقيفية تأتي ضمن أنشطة املوسم الثقافي االول إلدارة 
االرشاد الزراعي بعنوان »استراتيجية تنمية الثروة السمكية في 

الكويت«.
واكد السند ان احملاضرة ستعقد يوم الثالثاء 5 اجلاري في متام 
الساعة العاشرة صباحا بقاعة احملاضرات مببنى الهيئة الرئيسي 
بالرابية، وسيحاضرها نائب املدير العام لشؤون الثروية السمكية 

د.حيدر مراد، ود.أسامة خليفة من قطاع الثروة السمكية.

الديوان يدعو 45 مواطنًا ومواطنة 
لمراجعته غدًا

دعا ديوان اخلدمة املدنية 45 
مواطنا ومواطنة ملراجعته غدا 
الرسمية،  الدوام  خالل مواعيد 
وذلك الستكمال طلبات توظيفهم، 

وفيما يلي األسماء:
عبدالرحم���ن خال���د محمد   ٭

عبدالرحمن الفيلكاوي
ن���زال  س���لطان  محم���د   ٭

الشمري
مس���اعد أحمد عبدالرسول   ٭

القالف
مطلق فهد محمد العجمي  ٭

ابراهيم عوض ضاحي مطر  ٭
احمد بدر جياد الشمري  ٭

احم���د ناص���ر عبداملان���ع   ٭
العجمي

أحمد فهد محمد اخلباز  ٭
مل���وح  روم���ي  حس���ن   ٭

احلريجي
حس���ن عب���داهلل غل���وم   ٭

اشكناني
حسني طاهر ريس كمال  ٭

حس���ني عاي���ض س���عود   ٭
العجمي

حم���ود عب���داهلل صاهود   ٭
العازمي

خالد زيد سعد العازمي  ٭
سالم خليفة سالم اخلترش  ٭

سعد رازن فهد العتيبي  ٭
صال���ح حام���د عبدالقادر   ٭

السرحان
ضاري ناشي سعد العجمي  ٭

عبدالعزيز دخيل س���جدي   ٭
العتيبي

عبدالعزيز غالب حليويس   ٭
الشمري

عبداللطيف خالد عبداللطيف   ٭
الغربللي

عبداهلل عبداحملس���ن مطر   ٭
فرج مطر

عبداهلل فهد الفي الالفي  ٭
عبي���د  مس���فر  عب���داهلل   ٭

الشالحي
عبداهلل ناصر علي املري  ٭

عبداهلل ناصر نداء املطيري  ٭
عبيد متعب مهنا الديحاني  ٭

عوض سعد عوض العازمي  ٭
عيد جنر رزقان املطيري  ٭

نويف���ع  ندي���ب  غ���ازي   ٭
الرشيدي

فاضل حس���ن عبدالرسول   ٭
الشواف

فهد مبارك مناحي العجمي  ٭
معي���ض  فيص���ل  ف���واز   ٭

املطيري
محمد حسن محمد الغريب  ٭
محمد حسني علي العدواني  ٭

محم���د عبدالرحم���ن محمد   ٭
خضير

محمد عيسى عبدامللك رضا  ٭
مس���عود  فه���د  مس���عود   ٭

العجمي
مشاري مطير راشد البذالي  ٭

مشعل فهد يوسف الغامن  ٭
مفرح محمد مفرح العجمي  ٭

منص���ور خمي���س منصور   ٭
العجمي

منص���ور ش���جاع غ���ازي   ٭
العتيبي

نوار مناور محسن العتيبي  ٭
ن���واف صاه���ود عل���وش   ٭

املطيري

نورية السداني

»اتجاهات للدراسات« يواصل إصدار تقاريره حول مالمح العالقة بين السلطتين

برنامج تدريبي لمهندسي »الكهرباء« مدته 3 أشهر بمشاركة 125 مهندسًا وتنفذه شركتان ألمانية وهندية 

مجلس  يس����تقبل 
نوري����ة الس����داني في 
الروضة رواده اليوم من 
السابعة حتى التاسعة 
مس����اء حيث ستكون 
نورية السداني متواجدة 
لتبادل الرأي واملشورة 
فيما يتعل����ق مبنطقة 

الروضة وأهلها.
يذك����ر ان »ش����اي 
الضح����ى« كان مبثابة 
مجلس لتبادل احلوار 

في املاضي، أما مجلس نورية السداني املسائي فسيكون 
محور احلوارات عن خدمات منطقة الروضة وتطويرها 
واقامة حدائق لألطفال بني قطع املنطقة التي بها مساحات 
خالية..الخ من خدم����ات حتتاجها منطقة الروضة حيث 
نعمل معا كأهال����ي للمنطقة على حتقيقها بتعاون فعال 
مع أجهزة الدولة واملجتمع التي جتتهد على الدوام لتقدمي 
أفضل اخلدمات، علما بأن املجلس يفتتح شهريا وعنوانه 

ق5 ش الكرامة متفرع من ش الروضة م 10.

المضاحكة: صيانة الوحدة الوطنية وتنفيذ خطة التنمية
وآليات تمويلها الملفات األكبر في دور االنعقاد المقبل

»الكهرباء«: تدقيق وإدارة الطاقة يوفر 20%من االستهالك 
والمباني الذكية تساهم في تقليل تكاليف مشاريع التنمية

دارين العلي
أعلن الوكيل املساعد ملراكز املراقبة والتحكم في 
وزارة الكهرب����اء واملاء م.علي ال����وزان عن توجهات 
اللجنة الفنية املنبثقة من اللجنة العليا لترشيد الطاقة 
املستقبلية املتعلقة باحلفاظ على الطاقة، والتي من 
ضمنها ضرورة ان تبنى جميع مباني املؤسس����ات 
احلكومية في الدولة مس����تقبال وفق النظم احلديثة 

للمباني الذكية.
كالم الوزان جاء على هامش حضوره افتتاح الوزارة 
صباح أمس البرنامج التدريبي ملهندسي وفنيي الوزارة 
ف����ي مجال تدقيق وادارة الطاقة وتكنولوجيا أنظمة 
املباني الذكية، والذي يستمر ملدة 3 أشهر مبشاركة 
125 من مهندسي الوزارة وتنفذه شركتان عامليتان هما 
شركة ABB االملانية وشركة Kalpataru الهندية وفقا 
ملخرجات مشروعني اس����تراتيجيني تابعني لبرنامج 

األوفست في الكويت.
واضاف الوزان: هن����اك توجه لدى الوزير د.بدر 
الشريعان إلنشاء إدارة جديدة ستكون معنية بإدارة 
الطاقة وكيفية احلفاظ عليها، موضحا ان انشاء هذه 
اإلدارة يأتي كجزء من االستراتيجية التي وضعتها 

الوزارة لتقليل نسب الفاقد.
وعن البرنامج التدريبي ومدى االس����تفادة منه 
قال »هذا البرنامج طموح جدا ونسعى من خالله الى 
تدريب نخبة من املهندسني في مجاالت أنظمة املباني 
الذكية لالس����تفادة من خبراتهم مستقبال، خصوصا 
ان التوجه العاملي يسير حاليا في نفس هذا االجتاه 
ويستخدم السبل كافة للحفاظ على الطاقة، مشيرا 
الى ان هناك شركات عاملية رائدة في هذا املجال ولديها 

جتارب ناجحة في كثير من دول العالم.

وفي كلمة ألقاها رئيس املهندسني في وزارة الكهرباء 
واملاء فؤاد العون باإلنابة عن راعي االفتتاح الوكيل 
املس����اعد للتخطيط والتدريب د.مش����عان العتيبي، 
ش����كر فيها القائمني على هذا املش����روع وثمن فيها 
دور الش����ركة الوطنية لألوفست في حتقيق أهداف 

برنامج األوفست 
ولفت الى أن الرؤية واألهداف اإلستراتيجية التي 
وضعت لهذه البرامج التدريبية الهامة تنبثق من الرؤية 
العامة في الوزارة لقطاع الكهرباء واملاء في الكويت 
بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والتطبيقات 
العلمية في العالم لتطوير البرنامج الوطني في مجال 
ترشيد استهالك الطاقة وتوجيه الفوائد الناجمة عن 

هذا إلى خطة التنمية االقتصادية في البالد. 
وأشار الى أن تطوير قدرات املهندسني والفنيني في 
هذه املجاالت يعتبر تطويرًا لركيزة أساسية في خطة 
بالدنا التنموية الطموح وهي ثروة املوارد البشرية 
والتي تعتبر من أهم املوارد التي تساهم مباشرة في 

حتقيق التنمية املستدامة«.
وبدورها بين����ت مدي����رة إدارة التطوير اإلداري 
والتدريب في وزارة الكهرباء واملاء م.عواطف الشاهني، 
أن الرؤية التي وضعتها الوزارة مثلت لإلدارة نبراسا 
س����اعدا على وضع منهجية عمل مناس����بة لتطوير 
والتحضير لتنفيذ البرنامج مبا يتناسب واألهداف 
املرجوة منه وبالتنسيق املباشر واملستمر مع الفريق 
اإلداري والفني من شركتي جرين اليف إنرجي وجرين 

اليف للتدريب األكادميي.
وأكدت على أن ما قدمه فريق اخلبراء واألكادمييني 
للمتدربني من إجابات الستفسارات بهذا اخلصوص 
بني لهم حجم الفائدة املضافة التي سيحصلون عليها 

لتطوير مسارهم املهني مس����تقبليا واألدوار الهامة 
التي سوف يقومون بها للمساهمة في رفع مستوى 
الكفاءة واالرتقاء مبستوى األداء في مختلف قطاعات 

وزارة الكهرباء واملاء. 
وأبدت تطلعاتها إلى استفادة أكبر وتنسيق أفضل 
م����ع باقي األجهزة احلكومية ف����ي هذا املجال نتيجة 
لإلجناز الذي مت حتقيقه بفخ����ر واملتمثل في إتاحة 
الفرصة النضمام مهندسني وفنيني من وزارات أخرى 
متخصصني في مجاالت فنية في قطاعات عملهم مما 
سيؤهلهم أيضا بعد هذه البرامج التدريبية إلطالق 
مبادرات تس����اهم في تطوير العمل في جهات عملهم 
املختلفة وتضيف إلى احملصول العلمي للثروة البشرية 

في األجهزة احلكومية. 
واجلدير ذكره إتاحة الفرصة أمام أعداد إضافية 
من املهندسني والفنيني من وزارات وجهات حكومية 
أخ����رى ذات عالقة بطلب م����ن وزارة الكهرباء وذلك 
بهدف إتاح����ة فرصة أكبر وتغطية أوس����ع للفوائد 
االس����تراتيجية لهذا البرنامج في القطاع احلكومي 
خاصة وأن خطة التنمية تتطلب رفع قدرات جميع 
اجلهات احلكومية وفي جميع املجاالت كما متت دعوة 
عدد من مهندسي الشركة العامة للكهرباء واملاء في 
اململكة العربية الس����عودية للمشاركة في البرنامج 
التدريبي حيث يعتبر هذا التعاون امتدادا للتعاون 
االس����تراتيجي بني وزارة الكهرباء واملاء في الكويت 
والش����ركة العامة للكهرباء واملاء في اململكة العربية 

السعودية.
هذا ويهدف برنامج تدقيق ادارة الطاقة الذي تنفذه 
شركة ABB مبشاركة 125 مهندسا الى تعزيز قدرات 
املهندسني والفنيني من الكوادر الكويتية في مجاالت 

عدة ابرزها تدقيق استهالك الطاقة في املباني واملرافق 
وحتليل وادارة الطلب على الطاقة والتطبيقات العملية 
لتكنولوجيا رفع كفاءة الطاق����ة وتطبيقات الطاقة 

النظيفة واملباني اخلضراء.
اما برنامج تكنولوجيا االنظمة الذكية الذي تنفذه 
الشركة الهندية ويشارك به 100 موظف فيهدف الى 
تعزيز قدرات املهندسني والفنيني من الكوادر الكويتية 
في مجاالت التصميم وتقدمي االستشارات في أنظمة 
املباني الذكية ووضع املواصفات الفنية لكل االنظمة 
وفقا للمواصفات العاملية املعتمدة وجتهيز املخططات 
الهندسية وجداول الكميات ملختلف االنظمة الذكية 
واالنظمة املساندة واالشراف على التوريد والتركيب 
والتشغيل ضمن اجلداول الزمنية اخلاصة باملشروع 
واالش����راف على ادارة وتشغيل االنظمة بعد التسلم 

النهائي من املقاولني.
وتشير الدراسات حول التقنيات التي يخضع 
املتدرب���ون لبرامجها الى ان تدقيق وادارة الطاقة 
ميكن أن يحقق 20% توفير في اس���تهالك الطاقة 
وهذا يعادل تكلفة محطة كهرباء كاملة ويس���اعد 
في القضاء على انقطاع التيار الكهربائي في اوقات 
الذروة والى خفض اس���تهالك الطاقة وبيع النفط 
بدل اس���تخدامه النتاج الكهرب���اء ميكن أن يحقق 
عوائد قد تصل الى مئات املاليني من الدنانير ميكن 

توجيهها ملشاريع التنمية.
كما انها مشاريع متطورة تساهم في خلق وظائف 
جديدة مبس����توى عال كما وكيفا مصحوبة بتوطني 

لتكنولوجيا جديدة في الكويت.
باالضافة الى ان أنظمة املباني الذكية تساهم في 
تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمشاريع.

مساهمة عامة في يناير املاضي 
ولم يحدث شيء على األرض.

ومتن���ى املضاحكة ان تبادر 
احلكومة بإجناز االستحقاقات 
املكلفة بها حتى يعبر دور االنعقاد 
الثالث من دون أزمات وينصرف 
االعضاء الى التشريع، خصوصا 
ان هناك حزمة تشريعات تشكل 
حتديا كبيرا للسلطتني، وال ميكن 
تنفيذ خط���ة التنمية من دونها 
مثل املناقصات العامة والشركات 

التجارية.
وخت���م املضاحكة تصريحه 
قائ���ال ان تقاري���ر »اجتاهات« 
التي سيكش���ف عنها في االيام 
املقبلة حص���رت جميع امللفات 
الش���ائكة والثقيلة التي تبناها 
عدد من ن���واب الكتل البرملانية 
ومستقلون خالل العطلة الصيفية 
والتي يأتي على رأس���ها قوانني 
الرياضة وقانون غرفة التجارة 
وغالء االس���عار ومل���ف وزارة 
الداخلي���ة وملف وزارة التربية 
وملف وزارة الدفاع وملف وزارة 
النفط، حيث من املتوقع ان تكون 
مشاريع أزمات مقبلة ما لم حتسن 
احلكومة التعامل معها وتفكيكها 

من خالل اجراءات عملية.

ان تبادر احلكومة الى تقدمي تقرير 
شامل ملجلس األمة قبل بدء دور 
االنعق���اد متضمنا ما نفذته من 
قرارات مجلس األمة وتوصياته 
أثيرت  التي  بشأن املوضوعات 
في دور االنعقاد املاضي، السيما 
موضوع غالء االس���عار وايضا 
التوصيات بشأن مكافحة التلوث 
البيئ���ي وميزاني���ة ال���وزارات 
واالدارات احلكومي���ة واجلهات 
املستقلة وامللحقة، وكذلك يبني 
التقرير مع���دل رد الوزراء على 
االسئلة البرملانية، كما يتضمن 
اخلطوات التي اتخذتها احلكومة 
لتفعيل وتنفي���ذ القوانني التي 
ص���درت عن مجل���س األمة في 
دور االنعق���اد الثاني، الس���يما 
ان هناك تشريعات نصت على 
تأسيس شركات مساهمة عامة 
ولم تتخذ أي اجراءات بش���أنها 
حتى اآلن ومنها ش���ركات لبناء 
الطاقة وأخرى  محطات لتوليد 
للم���دن العمالية واالس���كانية، 
التس���ويف  فضال ع���ن عملية 
القانون  املس���تمرة في تطبيق 
الص���ادر بخصخصة اخلطوط 
انتهت  الكويتية، حيث  اجلوية 
مهلة حتويل املؤسسة الى شركة 

تقرير شامل عما مت تنفيذه من 
مشروعات اخلطة السنوية في 
وقت يشتد فيه اخلالف احلكومي 
حول آلية متويل تلك املشروعات، 
كما على احلكومة أن تقدم جدول 
أولوياتها قبل فترة من انطالق 
دور االنعقاد بناء على املتطلبات 
التشريعية في اخلطة السنوية 
في الوقت الذي لم تتقدم فيه كل 
الوزارات بأولوياتها، ما يعني ان 
الفترة املقبلة ستش���هد ارتباكا 
حكومي���ا في حتدي���د أولويات 

املرحلة املقبلة.
وشدد املضاحكة على ضرورة 

الفرقة والفنت وتصويب مسار 
العمل االعالمي مبختلف مؤسساته 
القوانني،  وأدوات���ه وتطبي���ق 
باالضافة الى تفعيل الش���راكة 
العالقة بني  االيجابية وتطوير 
مجلس االمة واحلكومة، مشيرا 
الى ان مجل���س الوزراء وخالل 
اجتماعني مختلفني أصدر قرارين 
لتشكيل اللجنة االول في يوليو 
2009 والثاني بعد النطق السامي 
الثاني  افتتاح دور االنعقاد  في 
وحتى اآلن لم يتم تفعيل اللجنة 

أو تسمية أعضائها.
وزاد املضاحكة ان امللف الثاني 
يتعلق بتمويل مشروعات اخلطة 
االمنائية بالرغم من اقرار اخلطة 
في 2 فبراير املاضي، متوقعا ان 
يؤدي هذا التأجيل الى أزمة ليس 
بني احلكومة والنواب فقط، وامنا 
بني النواب أنفسهم لكون متويل 
اخلطة يشكل أهم مناطق صراع 
النفوذ واالستحواذ خالل املرحلة 
املقبلة، على اعتبار ان االمر يتعلق 
مبشروعات تكلفتها تصل الى 37 

مليار دينار.
ورأى املضاحكة: ان احلكومة 
عليها استحقاقات كبيرة قبل بدء 
دور االنعقاد الثالث منها تقدمي 

الصلة.
وزاد املضاحكة: ان محددات 
البحث العلمي هي املتحكم الفعلي 
في نتائج الدراسات الصادرة عن 
املركز في اطار قواعد املوضوعية 
وقيم االس���تقاللية ومبا يعزز 
وسائل املتابعة والتقييم والرقابة، 

وإرشاد االداء العام.
وبني ان دراسات املركز كشفت 
عن وجود ملفات ثقيلة قد تؤدي 
ال���ى ازمات بني الس���لطتني في 
مستهل دور االنعقاد املقبل من 
أبرزها تشكيل جلنة تتولى تفعيل 
املضامني التي اشتمل عليها النطق 
السامي الذي ألقاه صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
افتتاح���ي دوري االنعقاد االول 
والثاني ملجل���س االمة احلالي، 
والذي اكد فيه س���موه ضرورة 
معاجلة امللفات احليوية واملهمة 
التي متثلت في صيانة الوحدة 
الوطني���ة وحمايتها من مظاهر 

أكد رئيس مرك���ز اجتاهات 
للدراسات والبحوث )اجتاهات( 
خالد املضاحكة استمرار املركز 
في اصداره لع���دد من التقارير 
النوعية املتعلقة  والدراس���ات 
بالشأن العام خالل االيام املقبلة، 
مشيرا الى ان تلك التقارير مهمتها 
رص���د العالقة بني الس���لطتني، 
اضافة الى دراسات اخرى ستبحث 
في القضايا املختلفة، س���تكون 
محل اهتمام املركز بعيدا عن أي 
انحيازات أو توجهات ايديولوجية 

أو فكرية أو سياسية.
وقال املضاحكة في تصريح 
صحافي مبناسبة استئناف اطالق 
التقارير والدراسات املوضوعية 
واحملايدة، ان املركز ميثل جهة 
بحثية مس���تقلة تعنى بالشأن 
احمللي ويهتم في جزء من انشطته 
التي  العامة  السياسات  بقضايا 
تعد ركنا أساس���يا ف���ي زيادة 
الوعي العام جتاه القضايا ذات 

خالد املضاحكة

م.عواطف الشاهني متحدثة  )متين غوزال(م. علي الوزان في مقدمة احلضورفؤاد العون يلقي كلمته

أحد أعضاء فريق الغوص خالل تفقد حطام السفينة

فريق الغوص يعتزم إنتاج فيلم 
عن حطام سفينة في عريفجان

قال مسؤول العمليات البحرية في فريق الغوص 
الكويتي وليد الشطي ان الفريق بصدد إنتاج فيلم 
وثائقي عن حطام إحدى السفن في منطقة عريفجان 
الذي يقع شرق الشعاب املرجانية للمنطقة التي 

تبعد حوالي 10 كيلومترات عن ساحل اجلليعة.
وأضاف الشطي في تصريح ل� »كونا« أمس أن 
الفريق يحرص على مس���اندة اجلهات احلكومية 
في رفع املخلفات والس���فن الغارقة من س���واحل 
الكويت، مؤكدا ان هذا العمل املتميز يالقي اإلعجاب 

احمللي والدولي.
وأفاد بأن انتشال س���فينة القطر العمالقة في 
جون الكوي���ت كان أصعب عملية لفريق الغوص 
عام 2001، حيث تزن املقطورة 950 طنا وقد غرقت 

في ح���ادث تصادم مع ركي���زة مالحية، مبينا ان 
الفريق استطاع وقف التلوث البيئي اخلطير في 
اجلون نظرا الحتواء السفينة على كميات كبيرة 

من الوقود والزيوت.
وع���ن حطام عريفجان ذكر الش���طي انه يبلغ 
حوالي 40 مترا وعرضه 7 أمتار وارتفاعه من القاع 
6 أمتار ويقع في أعماق 11 مترا وقد مت إغراقه عام 
1985، مشيرا الى ان احلطام يعتبر مزارا للغواصني 
لوجود الكثير من املستعمرات املرجانية وبعض 

الكائنات البحرية فيه وحوله.
وذكر الش���طي ان الفريق يتابع أحوال السفن 
الغارقة وما تس���ببه من مخاطر مالحية وأهمية 

رفعها حلماية البيئة البحرية واحملافظة عليها.
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