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د.صالح املضحي

القاهرة ـ هناء السيد
ترأس د.صالح املضحي وفد 
ف���ي اجتماعات مجلس  الكويت 
وزراء البيئة املدير العام للهيئة 
العامة للبيئة التي اختتمت اعمالها 
مبقر االمانة العامة جلامعة الدول 
العربية، وق���ال مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة ان اتفاقية التغير 
املناخ���ي حتظى باهتمام س���مو 
الش���يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد اذ انه دائما ما يحرص 
على حضور اجتماعاتها اما بقية 
اجتماعات االتفاقيات االخرى فان 
الكويت حتضرها على املستوى 
الوزاري او على مس���توى مدير 

عام الهيئة.
وقال ان اتفاقية التغير املناخي 

تتأثر به���ا كل الدول اجلزرية ما 
ينعكس على الكويت لوجود عدة 
جزر فيها، وشدد على اهتمام دول 
مجلس التعاون اخلليجي باتفاقية 
التغير املناخي الن دول املجلس 
تخشى ان يكون احلل فيها على 
حساب الدول املنتجة للنفط والتي 

اغلبها من دول اخلليج العربي.
من جهة اخرى، قال املضحي 
ان الكوي���ت تهتم كذلك باتفاقية 
املتعلق���ة بطبقة  »مونتري���ال« 
االوزون اذ مت انتخاب الكويت قبل 
شهر نائبا للرئيس عن املجموعة 

اآلسيوية في االتفاقية. 
 وقال املضحي ان اجتماعات 
وزراء البيئة العرب بحثت ثالثة 
مواضي���ع مهم���ة هي مش���روع 

تأسيس احتاد احملميات واتفاقية 
املناخي والتشجيع على  التغير 
تبني اتفاقية )رامسار( اخلاصة 

باملناطق الرطبة. واضاف املضحي 
ان مشروع تأسيس احتاد احملميات 
على املستوى العربي من االهمية 
مبكان للتفاوت في احلفاظ على 
احملمي���ات ما بني دول���ة عربية 
واخرى. واك���د ان وجود احتاد 
ينظم ذلك سيسهل عملية تبادل 
اخلبرات ب���ني الدول العربية في 

مجال احملميات.
واشار الى ان االجتماع بحث 
موضوع تشجيع الدول العربية 
اتفاقية  ال���ى  عل���ى االنضم���ام 
»رامسار« املتعلقة باحملافظة على 
املناطق الرطبة والتي وقعت عليها 
خمس دول عربية فقط وهذا يعتبر 
عددا قليال العتقاده بوجود كثير 
من املناطق الرطب���ة في الوطن 

العربي حتتاج الى االنضمام الى 
هذه االتفاقية.

واوض���ح املضح���ي ضرورة 
دعم االشقاء في قطر الستضافة 
التغير  اتفاقية  االجتماع ح���ول 

املناخي في 2011.
الى ان استضافة قطر  ولفت 
الجتماع ه���ذه االتفاقية يعطيها 
اهمي���ة باالضافة الى ان حضور 
العالم في منطقة الشرق  زعماء 
االوسط سيعطيها اهمية كبرى.

وشدد على اهتمام دول مجلس 
التعاون اخلليجي باتفاقية التغير 
املناخي الن دول املجلس تخشى 
ان يكون احلل فيها على حساب 
الدول املنتجة للنفط والتي اغلبها 

من دول اخلليج العربي.

المضحي: بحث اتفاقية التغير المناخي و تأسيس اتحاد المحميات
ترأس اجتماعات وزراء البيئة العرب بالقاهرة

حيدر لـ »األنباء«: لم نعثر على حوتي جون الكويت
وال يمكننا تجاهل هذا النوع من بالغات المواطنين

البيئة نظمت »الضبطية القضائية« للتنوع األحيائي لموظفيها

البدر: االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية 
يعتبر مدخاًل أساسيًا لتحقيق األمن الغذائي

دارين العلي
أكد نائب مدير الهيئة العامة 
للبيئة الكابنت علي حيدر استمرار 
البحث عن احلوتني الضالني اللذين 
دخال الى جون الكويت. ولفت في 
تصريح ل� »األنباء« الى ان عمليات 
البحث سيس����تمر حتى يوم غد، 
حيث يجب العث����ور عليهما في 
حال مازاال داخل مياه اجلون خالل 
هذه املدة، وإال فسيكونان قد متكنا 
من اخل����روج مجددا. وأوضح ان 
عمليات البحث حتركت بعد بالغ 
من احد املواطنني برؤيته للحوتني 
يدخالن مياه اجلون، مؤكدا انه ال 
ميكن جتاهل بالغات كهذه حفاظا 
على حياة املواطن����ني وبالوقت 
نفسه حماية احلوتني من النفوق 
املياه.  اختناقا بس����بب ضحالة 
ولف����ت الى انه حرصا من الهيئة 

دارين العلي
نظمت إدارة التطوير والتدريب في الهيئة العامة 
للبيئة، دورة الضبطية القضائية للتنوع االحيائي 
لعدد من موظفي الهيئة، بهدف تطوير قدرات املوظفني 
في مجال تطبيق الضبطية ونطاقها حسب قانون 

انشاء الهيئة.
وأوضحت مديرة إدارة التطوير والتدريب في الهيئة 
ندى عبدالكرمي ان الدورة تهدف الى تزويد املشاركني 
باملفاهيم االساسية لعملية الضبطية القضائية املعنية 

مبنع الصيد للطيور املهاجرة البرية منها والبحرية، 
كذلك تنظيم عمليات البيع واالجتار بأنواع احلياة 
الفطرية املهددة باالنقراض حسب التشريعات امللزمة 
في البالد وتنفيذا التفاقية السايتس للحفاظ على 
االنواع البرية من االنق����راض. واضافت ان الدورة 
تهدف ايضا الى متيي����ز انواع الضبطية القضائية 
والتعرف على صفاتها وأهم املشكالت املتعلقة بها، 
إضافة إلى حترير احملاضر اخلاصة بضبط اجلرائم 

املاسة مبجال التنوع االحيائي.

محمد راتب
أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر، أن 
اخلطة التنموية للدولة، أولت قضية األمن الغذائي 
اهتماما كبيرا، وأفردت جزءا خاصا للقطاع الزراعي، 
عبر إستراتيجيتها اجلديدة التي تسعى إلى إحداث 
تغييرات في معدالت منو الناجت الزراعي ورفع نسبة 
املساهمة في الناجت احمللي اإلجمالي، وحتسني البيئة 
وزيادة مساحات الزراعة التجميلية، وهو ما جتلى 
في املشاريع التي أطلقتها هيئة الزراعة في اآلونة 
األخيرة. ودعا البدر ف����ي كلمته التي ألقاها صباح 
أمس خالل افتتاح أعمال املؤمتر السنوي اإلقليمي 
للتنسيق الفني واجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج 
ش����به اجلزيرة العربية، إلى ضرورة حتقيق األمن 
الغذائي في كل من الدول املتقدمة والنامية على حد 
سواء، متأمال أن تش����كل توصيات املؤمتر العلمية 
ومقترحات����ه خطوة رائدة جت����اه حتديات التنمية 
الزراعية املستدامة، مضيفا أمام املؤمتر الذي يعقد 
بالتعاون مع املركز الدولي للبحوث الزراعية باملناطق 
اجلاف����ة )ايكاردا(، ان حتدي����ات التغيرات املناخية 
والغذاء العاملي مبا لها من تداعيات خطيرة أصبحت 
تلق����ي بظاللها على املس����تويني اإلقليمي والعاملي. 
وأش����ار البدر إلى أن مش����كلة األمن الغذائي ترتكز 
عل����ى التحليل الدقيق ملفهوم األمن الغذائي في ظل 
تلك الظروف املناخية والطبيعية حيث أصبح من 

اخلطورة االعتماد على اخلارج في تأمني حاجة السكان 
م����ن الغذاء، والذي بات من اولويات األمن الوطني، 
مؤك����دا أن االهتمام باألم����ن الغذائي عائد الى دوره 
املتعاظ����م الذي يلعبه هذا املفهوم في اعداد املواطن 
ملجابهة التحديات التي تفرضها العوملة واملتغيرات 
االقتصادية التي مير بها العالم حاليا والتي تعطي 
أهمية لتضافر اجلهود وحتقيق االكتفاء الذاتي من 
الس����لع الغذائية. وقال انه رغم م����ا يعانيه العالم 
العربي من مشكلة غذائية اال أنه ميلك من املقومات 
واإلمكانات ما يكفيه لسد احتياجاته وحتقيق فائض 
يصدر الى العالم اخلارجي، معتبرا ان االس����تغالل 
األمثل ملواردنا الطبيعية والبشرية واملادية لزيادة 
انتاجنا الزراعي ميثل مدخال أساسيا لتطوير القطاع 

الزراعي وحتقيق وضع أفضل لألمن الغذائي.
وأوضح أن ذلك يتطلب تعزيز قدرتنا عن طريق 
التكامل والتنسيق بني السياسات التنموية املعنية 
وتعزيز التعاون مع املؤسس����ات البحثية الزراعية 
وتوظيفها لصالح التنمية الزراعية، وقال: إنه دفعا 
ملس����ارات التنمية الزراعية العربية نحو التطوير 
والتحدي����ث التقني البد من زيادة دور ومس����اهمة 
القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدني في برامج 
ومشروعات التنمية الزراعية املستدامة خصوصا 
في مجال مس����تلزمات اإلنتاج والتسويق واإلرشاد 
الزراعي واملتابعة والتقييم وتطوير التش����ريعات 

املنظمة للمشاركة في جهود التنمية الزراعية.

العامة للبيئة على سالمة البيئة 
التي تعيش  البحرية والكائنات 
بها، فقد تابعت بالتعاون مع الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
موضوع دخول احلوتني الى جون 

الكويت، وذل����ك لعمل االجراءات 
املتبعة في تلك احلاالت، السيما ان 
مياه اجلون تعتبر ضحلة. وقال 
ان قوارب الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية مشطت املنطقة 
وكذلك زوارق الهيئة العامة للبيئة 
بحثا عن احلوت����ني اللذين ضال 
طريقهما ودخال الى منطقة جون 
الكويت حتى ال يتعرضا لالصابة 
أو االختناق نظرا لضحالة املياه، اال 
انه لم يتم العثور عليهما. مشيرا 
ال����ى ان البحث اليزال جاريا عن 
احلوتني على أمل العثور عليهما 
إلخراجهما من تلك املنطقة حتى 
ال يتعرضا الى أي إصابات، الفتا 
الى ان الهيئ����ة العامة للبيئة لن 
تألو جهدا بالتع����اون مع جميع 
اجلهات املعني����ة حلماية البيئة 

بشتى أنواعها.

عمليات البحث عنهما ستستمر حتى يوم غد

الكابنت علي حيدر


