
الثالثاء 12 اكتوبر 2010 7محليات
صرف تعويض الصقيع في غضون األسبوع الجاري

»الزراعة« تطلب 15.5 مليون دينار اعتمادًا إضافيًا لدعم 
المنتجات المحلية في مواجهة المستورد ومكافحة الغالء

هنادي بستكيجاسم البدر

صرحت نائب املدير العام 
للشؤون املالية واالدارية لهيئة 
الزراعة هنادي بستكي بأنه في 
اطار جهود الهيئة نحو مشاركة 
اجلهات الرسمية بالدولة للحد 
من موجات ارتفاع االس���عار 
الغذائية وكذلك  للمنتج���ات 
حتقيق املتطلبات االساسية 
التنمية املس���تدامة  خلط���ة 
للقط���اع الزراع���ي مبختلف 
مجاالته النباتية واحليوانية 
والسمكية، اصدر رئيس الهيئة 
توجيهاته مبواصلة التنسيق 
املالي���ة لتوفير  م���ع وزارة 
املالية املطلوبة  االعتم���ادات 
لتتمك���ن الهيئة من مواصلة 
الوف���اء بالتزاماته���ا جت���اه 
املزارع واملربي احمللي ودعمه 
في مواجهة مثيله املستورد 
لكسر احتكار االخير لالسواق 
وفرض اس���عاره املبالغ فيها 
واملساهمة في احلد من موجات 
غالء االس���ع���ار التي تواجه 
مختلف شرائ���ح املجتم����ع 

حالي���ا.
وأردفت بس���تكي بانه في 

التعاون والتنس���يق  اط���ار 
املثم���ر مع مختل���ف اجلهات 
الرسمية وعلى رأسها وزارة 
املالية، خاطبت الهيئة الوزارة 
بشأن نفاد املخصصات املالية 
للدعم النباتي، السيما بعد ان 
جنحت الهيئة في صرف الدعم 
املنقوص للسنة املاضية وكذلك 
ش���روعها في تنفيذ وعودها 
في ش���أن ص���رف تعويض 
الصقيع في غضون االسبوع 

اجلاري.
واش���ارت ال���ى ان الهيئة 
طالب���ت بتوفير م���ا يقارب 
6 ماليني دين���ار لكي تتمكن 
مستقبال من صرف مستحقات 
الفترتني الثالثة والرابعة من 

العام املالي احلالي.
واضافت بستكي ان شركة 
الكويتية خاطبت  املطاح���ن 
الهيئة في شأن تعرض اسعار 
االعالف بالسوق العاملية الى 
طف���رة جديدة م���ن االرتفاع 
متوقعة ان يصل سعر الشعير 
الى 5.250 دنانير اوائل شهر 
نوفمبر املقبل مما سيؤثر سلبا 

على قطاع الثروة احليوانية 
ويه���دد امكاني���ة اس���تمرار 
املرب���ي في النش���اط وتفاقم 
ازمات ارتفاع اسعار املنتجات 
احليوانية محليا واقليميا حيث 
من املتوقع ان يش���هد سوق 
املنتجات احليوانية بش���قيه 
ارتفاعات  املستورد واحمللي 
ملحوظ���ة الرتف���اع تكاليف 
عمليات التربية الرتفاع اسعار 

االعالف عامليا.
وزادت: الهيئ���ة جلأت الى 

املالية  التنس���يق مع وزارة 
امكانية سرعة توفير  لبحث 
اعتم���ادات اضافية لبند دعم 
علف احلي���وان ليصل املبلغ 
املطلوب الى ما يناهز ال� 5.5 
مالي���ني دين�������ار اضافي���ة 
مليزانية العام احلالي، باالضافة 
الى تدعيم املبل����غ املخصص 
لدعم احللي������ب مبا يقارب 
امللي���ون ونص���ف امللي���ون 

دين���ار.
كم���ا جل���أت الهيئ���ة الى 

جتديد مطالبتها باستحداث 
دعم لزراعة االعالف اخلضراء 
وتشجيع زراعتها كبديل محلي 
لعل���ف احليوان املس���تورد، 
وذكرت بس���تكي ان مطالب 
الهيئة في هذا املجال بلغت 4 

ماليني دينار.
انه رغم  واكدت بس���تكي 
ان موج���ات االرتفاع احلالي 
في اس���عار معظم السلع هي 
موجات عاملي���ة تخضع لها 
جميع دول املنطقة وان الكويت 
تنتهج سياسة االقتصاد احلر 
الذي يعتمد على آليات العرض 
والطل���ب العاملية إال ان دعم 
املنتج احمللي سيسهم بال شك 
في التلطيف من تلك املوجة 
من الغالء ويوفر بديال محليا 

مناسبا.
مشيرة الى توجيهات رئيس 
الهيئة وسعيه نحو تسخير 
جميع جهود العاملني بالهيئة 
نحو العمل على تطوير وتنمية 
القطاع الزراعي وتوفير جميع 
التنمية اميانا بأن  متطلبات 
الوطني  الزراع���ي  القط���اع 

اآلم���ن اقتصاديا  البديل  هو 
وسياسيا ملثيله املست���ورد 
وان دع���م هذا القطاع الواعد 
قضية وطني���ة واقتصادية 
الهيئ������ة بجمي���ع  تتبناها 

قيادييه���ا.
من جه���ة اخرى افاد مدير 
ادارة االرشاد الزراعي بالهيئة 
م.غامن السند بأن الهيئة ستنظم 
دورة تدريبية حول تصميم 
املنزلية  وانش���اء احلديق���ة 
وذلك في الفترة من 17 حتى 
21 من ش���هر اكتوبر اجلاري 
الرئيس�����ي  الهيئ���ة  مببنى 

بالرابي��ة.
الدورة  مضيفا ان تنظيم 
يأتي ضمن املوس���م الثقافي 
احلالي الدارة االرشاد الزراعي، 
وف���ي اط���ار جه���ود الهيئة 
املتواصلة والرامية الى نشر 
الزراعية وتش���جيع  الثقافة 
الى  املواطنني عل���ى االجتاه 
نشر اخلض����رة وتوسي����ع 
الزراعي����ة م���ا  الرقع�������ة 
يساهم بقدر كبير في حتس���ني 

البيئ���ة.

المسباح: تفعيل آليات الرقابة
لحماية األسر من موجة الغالء

ردًا على تصريحات نائب مدير »الزراعة«

اتحاد الصيادين: نرفض التعسف
في معاملة الصيادين وسحب هوياتهم

فند احتاد الصيادين ما أدلى به نائب املدير العام لهيئة الزراعة 
د.حيدر مراد خالل إحدى مقابالته مع احدى الصحف، حيث نفى 
االحت����اد بعض ما ذكره د.مراد، مؤك����دا ان االحتاد حريص على 
حماية جون الكويت واحملافظة على الثروة الس����مكية، رافضا 
االبعاد التعسفي لعمال الصيد، وكذلك سحب هويات الصيادين، 

وفيما يلي رد االحتاد:
إن د.حيدر مراد أفاد بأن قرار منع الصيد بش����باك النايلون 
أحادي الش����عيرة ليس جديدا، ونح����ن نقول نعم ان هذا القرار 
ليس جدي����دا وصدر منذ العام 2004 فأين كانت الهيئة في عدم 
تطبيقه حتى اليوم؟ ومل����اذا مت تفعيله هذه األيام بالذات؟ ولم 
يفعل من قبل. ألن الهيئة تدرك متاما أن الغزل البديل الداكرون 
متعدد الش����عيرات ال يصلح إال لصيد االس����ماك اخلش����نة مثل 
»الكنعد والسكن والشماهي والنقرور« كما انه في االغلب غير 

صياد وثقيل الوزن.

استفادة دول الجوار

واضاف البيان ان قرار وقف استخدام شباك النايلون متسرع 
ألن هذه الشباك تكون ذات فتحات قانونية وعائمة ال تصل إلى 
القاع وبالتالي ال ضرر منها واالس����ماك الت����ي ال تصاد بالغزل 
النايلون فإنها تهاجر دون االس����تفادة منها وتقوم دول اجلوار 
بصيدها بنفس الغزل الذي تريد الهيئة منعه ويعاد تصديره لنا 
رغم انها كانت موجودة في مياهنا ومنعنا من صيدها وخرجت 
دون االس����تفادة منها ولصالح من يكون هذا املنع؟ وما احلكمة 

في االصرار على املنع؟

الصيد في الجون

وتطرق بيان الصيادين الى مس����ألة اجلون قائال ان د.حيدر 
مراد قال في مقابلته املنشورة إن الرغبة للصيادين هي الصيد 
باجلون ونحن ن����رد على ذلك بأن هذا غي����ر صحيح واالحتاد 
يرفض ذلك متاما ويحرص على تطبيق القوانني واملرسوم رقم 
46 لسنة 80 في شأن حماية الثروة السمكية، حيث دعا االحتاد 
مرارا وتك����رارا في كل محفل او اجتم����اع او ندوة الى أن جون 
الكويت خط أحمر ويجب احلفاظ عليه والدليل على ذلك ومنذ 
ان تولى املجلس احلال����ي في ابريل 2010 املاضي من هذا العام، 
نشر االحتاد بالصحف اعالنات مدفوعة األجر يدعو فيها اعضاء 
اجلمعية العمومية لالحتاد والصيادين الى ضرورة احملافظة على 
جون الكويت وعدم التجاوز فيه او القاء اي مخلفات في البحر 
للمحافظة على بيئتنا البحرية وبالتالي سالمة ثروتنا السمكية 
هذا غير الرسائل املرسلة ألعضاء االحتاد والثروة، فكيف يرغب 

االحتاد وأعضاؤه في الصيد باجلون على حد زعم الهيئة؟
ولكن لتصحي����ح املعلومة فإن االحتاد طل����ب من الهيئة ان 
تص����در قرارها املعتاد كل عام لتنظيم صيد أس����ماك امليد فقط 
ف����ي اجلون في األول من مايو املاض����ي بضوابط محددة وطلب 
أن يكون الصيد ألسماك امليد فقط دون غيرها داخل اجلون في 
منطقة محددة وهي من بر النقعة باجتاه طبعانة ومنها ش����رقا 
إلى رأس حمار، وبإش����راف الرقاب����ة البحرية، وأكدنا طلبنا في 
الكتاب ضرورة وجود الرقاب����ة البحرية للهيئة حول القوارب 

التي سوف تصيد امليد.
وقلنا ان الصيد في هذه املنطقة البد أن يكون ألس����ماك امليد 

والكتاب مسلم للهيئة في هذا الشأن.
تعسف المفتشين

ثم تطرق البيان الى موضوع املخالفات، الفتا الى ان د.حيدر 
أفاد بأن املفتش����ني يحملون ضبطية قضائي����ة ويعملون طبقا 
للقانون ونحن نرد على ذلك بأن املفتشني في غاية التعسف ألن 
95% من املخالفات تعس����فية وال ترقى الى الصدق وعلى سبيل 
املثال مخالفات متت في 2010/9/21 ملجموعة من الصيادين وهم 
على البر وعند املارين يبرزون أس����ماكهم وداخل السوق حتى 
وصل عدد الهويات التي س����حبت دون وجه حق الى ما يقارب 
ال� 57 وس����حب أكثر من 21 رخصة ط����راد هل هذا عدل؟ وطبقا 
للقان����ون ونحن نؤكد ان القانون في بلدنا موجود وبلدنا دولة 
مؤسسات، ولكن سوء استخدام السلطة وبأمر الثروة السمكية 

هو الذي جعل األمور تصل الى هذا احلد دون انضباط.
اإلبعاد الظالم

أما موضوع اإلبعاد للصيادين فإنه يتم بناء على طلب نائب 
املدير العام لش����ؤون الثروة السمكية د.حيدر مراد حيث يقوم 
بالطلب شخصيا بنفس����ه من الكفيل إبعاد الصيادين واحضار 
مس����تند يفيد مبغادرة الصياد الب����الد دون حتويله الى االدارة 
العامة للتحقيقات وبعد ذلك يقوم بتس����ليم الرخصة التي كان 
يتحفظ عليها ولدينا الدالئل واحلاالت موجودة رغم ان االبعاد 

االداري من اختصاص وزارة الداخلية والقضاء العادل.
ان الكالم الذي نشر بإحدى الصحف على لسان مسؤول الهيئة 
غير صحيح وعار عن الصحة وهذا الرد عليه ونحن على استعداد 
لعمل مناظرة مع نائب املدير العام لش����ؤون الثروة الس����مكية 
د.حيدر مراد وذلك للكش����ف عن احلقائق باملستندات ونتحدى 

بأننا على حق بعمل هذه املناظرة لكشف احلقائق للمأل.

ليلى الشافعي
»هل من املعقول ان تتضاعف 
أس���عار بع���ض اخلض���راوات 
والفواكه ألكث���ر من 5 أضعاف 
اللحوم  ارتفاع أسعار  ويستمر 
الى درجة ان تصبح  واألسماك 
حديث الس���اعة في الوس���ائل 
اإلعالمية؟« بهذا السؤال استنكر 
الداعية اإلسالمي ناظم املسباح 
التي  الش���ديدة  الغ���الء  موجة 
تشهدها الكويت حاليا، موضحا ان 
التقارير التي تداولها في وسائل 
النسب املخيفة  اإلعالم بش���أن 
لزيادة أسعار العديد من السلع 

األساس���ية تش���ير الى غفلة األجهزة املعنية باحلكومة عن بعض 
التجار واملوردين الذين يتصرفون بش���كل فيه ظلم على املواطنني 
واملقيم���ني، خاصة أصحاب الدخول احمل���دودة، مؤكدا رفض أحكام 
الشريعة اإلس���المية جلميع أشكال االستغالل واالحتكار والتالعب 
باألس���عار مصداقا لقول النبي ژ: »ال ضرر وال ضرار« وقوله »ال 
يحتكر إال خاطئ«، مطالبا السلطتني بتفعيل آليات الرقابة وضبط 
أس���عار الس���لع التي تدخل في حاجيات الناس اليومية األساسية، 
مشيرا الى ان الشريعة اإلسالمية وأحكامها العادلة رسخت مبادئ 
التعاون والتكافل ونهت عن اجلش���ع والطمع واالحتكار واستغالل 
احتياج الناس الشديد لبعض الس���لع او املواد جلمع األموال دون 

االكتراث باألوضاع االقتصادية لشرائح املجتمع.
وتابع: نحن نثمن للحكومة دعم بعض القطاعات لتوفير عدد من 
االحتياجات الغذائية املهمة للمواطنني واملقيمني، ولكننا في الوقت 
نفس���ه نرفض ضعف الدور الرقابي للتأكد من ثمرة هذا الدعم في 
انخفاض األسعار، مش���ددا على انه ينبغي على السلطتني التدخل 
لوقف جشع البعض من خالل ضبط األسعار ووقف الزيادة املطردة 
ألسعار الس���لع األساس���ية وغيرها، مبينا ان تدخل ولي األمر في 
تس���عير بعض السلع جائز من الناحية الش���رعية عند الضرورة، 
خاصة اذا كانت األس���عار قد رفعت بأسباب مفتعلة كما هو احلال 

في األزمة احلالية.

الداعية ناظم املسباح


